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YU 

Bugün .bütün 
Yerlere kadar 

F u U YI 
memleket yekpare bir kütle halinde ücra 
.. bu en mes'ut gününü candan kutluyor 

.OUMLUPINAR' df \ Tedavi için tayyareye bindirilen çocuk! 

.&zızvataaşebuıerı- Boğmacalı bir çocuk 
ala batırası ba sa- h h /ı 2500 f 
bab blrmetıe anıldı u sa a me -

Afyon Karalılsar, 30 (Hıısusi Mu
habirimiz Bildiriyor) - Ba~kuman
danlık Meydan Muharebesinin 19 un
cu yıldönümü münasebetiyle vatan uğ
runda kanlarını !eda eden aziz şt'hlt
Ierimizin haUrası, bugün saat ı 1,30 da 
Meçhul Asker Abidesinln önüpdc ya
pılan büyük ,.e hazin merasimle anıl
mı~tır. 

Merasimde, 28 y!lftyetten gelen mu
rahhaslar ile Vekfılet mümessilleri. 
Anı<.ara \'e İstrınbol Yüks<'k Mcktep
lerınrlen gelen talebeler, Konya ve İz
mir izcileri, bır çok meb·u~lar hazır 

bul unmuş lardıı-. 
Clvnnian on binlerce köylü mera

simde bulunmak uzerc daha dün ak
(Devamı 5 inci Snhifedc) 

------o---

SOVYET TEBLIUl 

re irtif aa çıkarıldı/ 
. 

Akşama &nkara11an dönecek hasta çocuk 
iyileşecek mı 7 Doktor la r na dfJor 'l 

Bu ;;abah şehrimizden Ankaraya ha
reket eden Tan are ile nıemlekitmiz
de ilk defa tatbik olumın mühim bir 
tıbbi tedavi tecrübesi yapılmaktadır. 

H:,dise şudur: 
Ali Sait Öner isminde bir telefon 

müteha~sısınıo 11 aylık Mtwmmer a
dındaki çocuğu boğmaca hastalığına 
tutulmuş, fakat b\\lün teda,•ılere rag
mcn iyi olmamıştır. 

Kızı.lordunun 
merkezdeki 
mukabil ta-
arruzu inki
şaf ediyor 

I~ 
01 ~ 
~· ~,- '• . . ~,~ 

1 

Bütün cephe
ı lerde muhar2· 
beler devam 

e d iyor 

Ya\ nı:;unun gece gündüz istırap 
iç:nde öksürmesi karşısında yüreği 

parçalanan bab:ı bıınôan iki ay ev\·el 
bir Avrupa mecmuasında okuduğu bil" 
yazıyı hatırhımıştır. Bu yazı çocuk1ar
da boğmacamn şımdiye kadar tatbik 
oltmmıyan bir şekilde tedavisinden 
bahsediyordu. Buna göre boğmacalı 

bir \;Ocuk tayyare) e bincıirilip 2500-
5000 metre ınesaleye çıkarıldığı tak-

Almanların iki nc i 
müdafaa hatla rına 

girmişler ~ ----------,ıll l(~ii· 
kı 1:tikıaı S<ı•aşına ait tarihi iki resim: Atatürk Koeatcpede Er kıimiıarbiyesıle bid•kte, sağda ismet !nünü Bıqkmnandanla beraber 

rı,.tuluşumu· 1 Bu sabah, Kolorduda tebrik ler 
~"11 19 uncu . kabul edild i, Taksim'de bUyUk 

91 ldönümü b. f ·ı "'---~~- ırza er geçı resmi yapıldı 
\'eni Türkiye bu a.akeri ş 
:.' •iyasi zaferler üze • M i 11 i e f 
~~e ~urulmuştur. Kur -
l' 

1 
'11Jt.nnuzun 19 uncu 

r.11 dönümünü idrak e -
d e~ken, içinde bulun • 
\> \ıgurnuz, ~artlar, bu sa.-
'•ın 'Ve bu zaferin ıü
:tılünü genişletmekte ve 
led?a.sını derinleştirmek· 

lr. 
r~---~~=-

<qQ11 : A. Sükrü ESMER 
~.~lı~ • -

~ıt ~ı ld~· ~.lirk miUeti için mutlu 
~ L 

011uınu"d·· O ..ı k 
11 

~\ \•eı ur. n ~o uz se-
~ h~ Qı .'. hug\in Tiirkün elile ta. 
~q hr.d~azı.an1 bir hadise yazıldı. 
~.:tı 01 •se, Türk kahramanlığmın 
~ ijll ka~ıı Rurtuluş ıaferidir. Ti.ir. 
d ~lı. l't l'aınanhğı kadar da bii -

1 ~lı~\ıtı tk C\'ladının, Atatürkiin, 
~h ah 1 '~ . •ıak'k 0 r!l u olduğumuz bu za. 
tı ~İiH ııı~a onu yaratan şu söz

Yurt içinde bir ıe
yabat yapıyorlar 
Anadolu Ajansının bildird.ğine gö

re, 28 Ağustosta Ankaradan hareket 
buyuran Reisicümhurumuz Milli Şef 
İsmet İnönü, dün sabah saat 10 da 
Afyona muvasalat etmişler ve şehir
deki müesseseleri teftiş buyurduktan 
sonra saat 11.45 de Denizliye hareket 
eylemişlerdir. 

Reisicümhurumuz geliş ve gidişle
rinde halkın coşkun tezahüratı ile se
lamlan ınışlardır. 

iaglllzler bOylk 
gtınlmOzl kutladı 
Londra, 30 (A-A.) - Dumluplnar 

zafrinln y1ldönümü mürasebetiyle İn
giliz radyosu bugün Türk milletine 
karşı İngiliz milletinin duyduğu dos
tane hisleri izhar evlemistir. 

\ -b~ .. eıı11ştir: 
ij\t ~llrıdu~.. . ı ..._~,.,ıım•~~~~ .... ~ ..... ~ ... 'i .aYi . gunniz, ordu arımızın • ...... ._ .. ._. ... , 
!\;,, aslı, ... • . d"' h 

~ı ·• hi ., -=Sım uşman cep e. ~ -
d ~ı.ı~ıı ~ ceııahında ve mümkiin 1 ~~ ~==--~~~ 
h~ ~cıııı, .~dar cenahı hariciyesin- 1 } t't 

30 ağustos Zafer Bayramı bu
gün yurdun her tarafında o1 ~ 
duğu gibi şehrımizde de büyük 
mreasimle kutlanmaktadır. Da-
ha dünden itibaren sokaklar, ev
ler, apartıman \'e ticarethane -
ler donatılmıştır. 

Sabah saat 8,30 ile 9 arasında 
İstanbul kumandanı tebrikleri 
kabul etmişfü. Vali ve Beledi~-e 
R.cisi Lütfi Kırdar başta olmak 
üzere birçok heyetler kumandan
lığa g~Jerek tebriklerini bildir - . 
mişlerdfr. 

Tebrik merasiminden so~ra Va. 
H Ye kumandan Taksim rneyda- · 
nına gitmjşJer \"€ merasimı:> ha. 
zırlanan kıt'aları, me~t.eplileri 

teftiş etmişlerdir. 

f ran Rarellitı 
• 

i Iranda sefer 

1berlik emri1 ibtal edildi! _ ... __ 

! İngiliz ve Sov y e t
1 

or dul a r ı b ug ü n, ) 
yarın iltisak peyda , 

e decek le r \ 
Merasime saat tam 10 da as- . Muhtelif kaynaklardan An~dolu A-

k-eri bandonun çaldığı fstik lal jansı vasıtasiy1e bildirilen haberler, 

marşile başlanmıştır. Merasim, iı:ancıa m~asaınatıı1 durduğunu . bil-
askeri kıfalarm1 mektepHlerin ,.e dı~ınektedır: . . _ 

5 · · S h'f d ) J Iran hükumctı, yed! sınıfın sılah al-
(Devam: ıncı a ı e e 1., d ı · · · tına alınması ha u~n a ;ı emn gerı 

almıştır, 

D ; ğer taraıtan İran murahhasları, 
Şelıin~ahın muhaı;amatın kesılmesme 

emrini hamil oldukian hal-

(De\'amı 5 inci Sahifede) 
~,, htnk b' . h lı l "r.ı 
~~- tl~ru·~1~«.~tı. Bunun için nıurn- \, _____________________ _; 
lı hıllı ' ır mı a mu are. ~" ~ 

~· 'h·1tı· l•gııınüz \·:ızivet kuvayi ~ d l ~ 
Ki SACA 

Bırvatistauıa ~~at l!İ~~~r dü~manın' Afyon~ara - ı' 2 B a ş k u m an. a n l r.J" 
b te ında bulunan sag gru- "" 

aaıa~ma •• '~~llıllttı~U:Unda \'e Akarçay ile · M h 
~~l~d~ t r hizasına kadar olan M d u a e İtalla ile Hırvatistan aıasında 
~i.'\~~ ":ııı~~~ktı. Dii~manın en ey an . . r • ~ ~'eni bir anlaşma yapıldığını a -
~,· ~~l'i rtıuhını noktası orası i. ~ '\ "e k ~ janslar haber veri~·orlar. 
~~ii lh:ıııı h at'i netice almak h • N l o ld ? ~ Bizim Mabuda: 
~~tıt\-ı~ii'tldi~ cenahtan \:urmakla es l as l u ~ - Bütiin bu anla§maJara ne 
}~, 1 is"' ·Garp el'pbesı kuman. • ~ 

1 t ·••e-t P dersin Üstad?. 
1ı11~ 'tııllll'ı·. aşa ''e Erkanıharbi. 1 LJ AY SUBAY ltı~~~itıa'~elteisiFeyziPaşabu l Yazan : EMEKL K RM 
'tt~k:ıt ~:ardan bizzat lüzumu gibi I 
~ilttı~ lll ~tıı.llll'l.ı~Jardı. Hareke! \'e ta 30 • Ağustos Ba~kmnandan • Mü bar ek A tatiirk şöyle diyor: 
~-~:.~ti,,. lllız çok e,·,·e) tesbit e- lık meydan muharebcı.i harp 

~ '1~1
1 .\hst tarihinde örneğine ender tesa -

'tı l' huı os ı.abahı Kocatepede dHf edilen bir imha muharebe-
'~;lı~lıçıı~tıuyorduk. Sabah saat " sidir. Bu büyük zaferle Lozan 
~~ ... ( ha)l : topçu atc.,imiz1c ta. sulhu nu temin eden· ve Türk 
\~1~'lns g~ 1

• Efendiler, 26 - 27 
lııd11 dt.•.tılerindc yani iki giin milletini liyık olduğu hürri • 

tışın istiklale ka\·uı.turan · anın Karahisarın ~ 
<Deva rru 5 1nci Sahifede) 

Di~·e sordum da, gülerek: 

- Bunların hepsine kendi ken. 
disinc gelin gii\'e~· olmak derler .. 
Di~· erek, dc\'am etti: 
- Şimdiki her türlü itiliıf \'e 

ihtilaf buz üstüne ~azı :yazmak • 
tan başka bir ~ey olamaz. Her şey 
harbin n eticesine: ve o vakit yapı. 

lacak aD'laşmalan bağlıdır .. dos -
um! 

A. ŞEKİP 

---:&---

Bir haftada · 5 00 
Alm an tayyaresi 

düşürdük 
Moskova, 30 (A.A.) - Sovyet teb

llği: Dün bütün gün t<:kınil cephede 
~iddeıli muharebeler olmuştur. Ağus
tosun 21 inden 27 sine kadar cereyan 
eden hava muharebelerinde 500 Al
man tayaresi tahrip edilmiştir. Ayni 
müddet zarfında Sovyetler 262 tay;p
re kaybetmililerdir. 

- Pamuk ipliği 
tevziatında 

yolsuzluk! 
Başvekaletten tebliğ edildiğine göre 

Buna İktısat Müdürü Enver Akiırat 
pamuk ipliği tevziatında yolsuzluk 
yaptı!l için azledilip hakkında cezai 
takibata geçilmiştir. Mum;ıilcylıln pa. 

muk iplıği işlemiyen fabrikalara dahi 
iplik' ,·erdiği ,.e Vekaletin bu husus-
taki tamimlerini gizlediği anlaşılmış

tır. Yolsuz jplik alan .... -e satan fabrika
lar 'hakkında da tak;bat yapılmakta
dır. 

Alman • Sowyet 

BADBlflB 

llB .BABllJ 

ALMANLAR 
Tallin şehrini 
işgal ettiler 

lll aııar ber iki 
şebrl de yakarak 

çe lt l ldlle .. 
(Yazısı 5 inci Sahifede) 

'----------

( Denrn:ı 5 incı Sahifede) 

BOyDk bir 
Hırsızlık 

--·ı----
Nazilli Basma fahri- · 

dir 
kasını soyan 
şebeke tutuldu 

Çalınmış IJaımaıarı 
ıatan Hlccar ı ar da 

yakalanıyor 
Nazilli, 30 (Husu~!) - S'imer Ban

kın Nu;..illj Basma Fabrikasında büyük 
bir hırsıLlık mcyd:ına c;ıkarılmışur. 

Müddeiumumi B. Nail Gevecı 'nln 
tahkikatına el koyduğu bu hırsızlığın 
failleri mezkür fabrika makinisti Ah

(Devamı 5 inci Sahifede ı 

ÇERÇEVE 

J\.lo;;kvYa, 30 (A.A.) - .:B. B. C.> 
So,-yet ordusunlln fikirlerini neşreden 
•Kızılordu, mccmunşı, Ru~huın mu
kabil taarruza geçtikleri meı·keL C('P

hesindc Almanların ikinci bir müda
faa hattı vücude getirdıklerıni y:ı.z
makadır. Alma.-:ılar, Gomeı civarında 

Ruslaruı şıddetli 'e devamlı taarruz
larda bulunduklarını itiraf etmekte
dirler. 

General Kuniyef ordt;sunun bu böL 
gcdeki ileri hareketi dev:ım et.ınckte
d!r. So,·yet kıt'aları Almanların ikin
ci müdaı:aa hatlarına girmişlerdir. A1; 
manlar, Rusları durdurmak için ge. 
riden \'e cephenin diğer kısımlarından 
yeni kuvvetler getirerek ınllharebcyı 
sokmuşlardır. 

Laval'e ameliyat 
yapllaca k 

Vişi, 30 (A.A.) - Laval Ye Deat'ın 

sıhhi vaziyetleri vahımleşmektedi.r. 

Doktorlar ' La vaJ'e ameliyat yapılma
sına kanır vermi~lerJir. 

-
BUGÜN 

Eğer ,·akıalar, ziya sür'otile 
boşlukta uzaklaşıp her an baş. 
ka mekanlarda olmakta de • 
vam eden şeylerse, o halde 19 
yıl evvelki bugün, 19 seneyi 
dolduran sani:rclerin üç yüz 
bine zarbı kadar kilometre • 
)erce uzak bir feza bucağında, 
şimdi tıpkı!>ı tıpkısına yaşıyor 

demektir. 
Hayalimiz bir an bu feza bu

cağında duraklasaydı §UDU gö. 
rürdü: 

Kocatepede Atatürk, mc\' • 
zun ve incecik bacaklarını mi. 
silsiz bir endam zarfında çer • 
çeveleyen çizmelerile, bacak • 
larmdan birinin b ükük bir ha. 
l ile, bir eli dudağında ve uh·i 
bir hesap ve tefekkür edası 
içinde, Türk ordusunun büyük 
hamlesine dümen tutarken ... 

19 yıl evvelki Ataürk, işt e bir 
fotoğrafyacırun ö-li.i madde gö
züne can takarcasına tcsbit et .. 
miş olduğu meşhur duruşile, 
şunun bunun değil, mağnır ve 
nıiitereddi bütün g-arp empe • 
ri~·alizmasmın karşısında dnr. 
muş; ölmenl<'k iradesinin bir 
m illete neler başartmaya ka • 

• NECİP F AZiL KISAK(JREK 

dir o1duğuna, en büyük tarih 
de~tanını ittihaf etmişti. 

Bugün a) ni garp emperi)·a • 
lizması, vura vura çıldıran bir 
insan a\Cısı gibi. şimdi biitiin 
pl'nçelerini kendi ctine tak -
mı!_., biitiin topuzlarını kendi 
ba~ına indinııi~ \'e büti.in ze • 
birlerini kendi midesine ho -
şaltmış, kıvranıyor ..• 

Ve, bu hengamede Tiirk, 
tıpkı Atatürküıı, 19 yıllık ı;a. 

niyelerin üç yüz bine zRrhı ka
dar ki1ometrclerce uzak bir 
feza bucağında duruşu gibi, 
mevzun ve incecik bacalı.lan. 
nı misilsiz bir endam zarfında 
çen:evele~·en çizmelerile, ha -
eaklarmdan birinin bükiik bir 
halile. bir eli dudağında '-·e ul. 
\'İ bir hesap ve tefekkür eda • 
sı içinde, felaket geçidinin bi. 
rit:i k kudreti i dümencisi... , 

Bu dümenci, çarpmadan geç· 
menin \'e yıpranmadan kal -
manın mucize sırrını kade • 
rinde aradığı kadar, ona çar -
parlarsa tuzla buz ederek ebe. 
di ha~·at pliinınt zap lctmenin 
de kun·et \'"C emniyet şartına 
malik.~ 



2 - 50ft TELGRAF - 30 AOUSTOS lHl 

HA LK FİLOZOFU 

Köyde Kültür Davası 

S'!~1ii!z 1 sada ız, mütcva7.ı yü • 
rüyen bir memleket davası var: 
Küy eğitmenleri hamleııi. Bo. 
da' aya başlandığı vakit, iti • 
razlar bir yağmur gibi yağmı't
tı. Mesele.niu temel taşını ko • 
)·an ve azimle, ısrarla üzerin • 
de yürüyen eski Maarif Veki • 
li Saffet Arıkan, inandığı bu 
da vaya gittikçe daha çok sarıl. 
dı. Zaman, SaUet Ankana !Uık 
vermiş bulunuyor. 

Türkiyede, kiiyü ve küyliiyü, 
bugünlük, ancak eğitmenle q
dınlatabilirsiniı:; bap<a çıku 
yol yoktur. 

Eğ'itmcn mükemmel bir pe • 
dağ'ok, tam bir iilim, tecrübeli 
bir hoca değildir. Fakat, eğit • 
men, köyün içinden bir zeki, 
kiiyii iyi bilen bir dimağ, ener ... 
jik ve faal bir unsurdur. 

40 bin köye, 40 bin muallim 
bulamazsınız. BunaJ ne hoca ye-

MERAK 

EDİYORUM 

Artık, İstanbula kili bW< yapı. 
lamadığı, ve len:i olunamadığı 

anlaşılmış ki, buz fabrikıısllllD 

geniıtelilmcsi kararlaştırılmış. 

Bu iş, bir ;yıl içinde tamamla • 
nacak! Şehrin muhtelif senılle • 
rinde, muhtelif zamanlarda buz 
bulonamayııı, bakalım, gelecek 
yaz nasıl tefsir edilecek. Ben de, 
bunu merak ediyorum. 

YEŞİL RENK 

LİMON 

Yeşil limon satışı menedildi 
Çünkü, >·eşil limon, henüz olma. 
mış limondur. Bütün nebatlarm 
yc~ili makbuldür, sarısı fenadır. 
Lıiınon müstesna. Sarı limon su -

ludur, yeşil limon susuz ve acı. 
U&lbuki, limonun ek~isi lazım. 
Aklıma şıı geliyor: Şimdi ister 

misiniz, yeşil limonları sarıya bo. 
yayan bir aç ık göz ortaya çıksm 

ve bu suretle piyasaya hud ha.. 
rıl san li mon sevl..etsia?. 

REŞAT FEYZi 

tiştircıı müesseseleriniz. ne de 
bütçeniz müsaittir. Sonra, bu 
köy·lcre göndereceğiniz mual • 
lim de, köy eğitmeninden da • 
ha verimli olmıyacaktır. 

Neden olmıyacak? İşi bilen. 
ler bilir ki, bunun nimütenabl 
sebepleri var. 

Şimdi, gazetelerin haber ver
diğine g--Ore, yeniden eğitmen 
yetiştirmek üzere, kınslara bin. 
!erce daha genç eleman alını • 
70.r. Bunlar, mazbut bir sis • 
t«nle istediğimiz faydalı ua -
sur haline getirilmekte, köye 
yarar bir şekle sokulmaktadır. 

Sessiz, sadasıa, mütevazi bir 
hareketle, her yıl, binlerce e • 
ğitmen Türk köylerine dağıb • 
yor. Türk köyü şatafatstı, ala. 
;yişsizdir. Türk köy kültürü da
vası da, bütün iddialardan u • 
zak, tantanadan vare§te bir şe. 
kilde yürümektedir. 

Kömür 
stoku 

Perakendeci dükkan
lara tevziatı 

Belediye n:i yapacak? 
Odun kömürü meselesini esas

lı surette halletm"k üzere ala • 
kadarlar tetkiklerde bulunmak • 
tadır. Odun kömürünün elden ele 
g~rek pahaWanmaması için şeh· 
nn merkezi bir yerinde büyük bir 
depo tesis edilerek burada mü • 
hinı stoklar yapılması ve kış mev. 
siminde şehrin civarındaki pe • 
rakendeci dükkanlara Beledıye 

tarafından veya Etibank mah -
rukat servisi tarafından tevzi e
dilmesi düşünülmektedir. 

Bugünlerde bir toplantı yapı. 
tarak ka~'i bir karar verilecek 
ve derhal harekete geçilecektir 

lrnÇDK 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

loledlyeBefıl olmak 
llolay mı 'l 

Yakın bir arka~ var: Zeki Ce
mal Baki Çelebi oğlu .. Bu kcymetli 
ve faal arkad.a4, Ka;;tamonuya Bele
Jediyc Reisi seçildi. Ş1mdi, tştnın ba
şındadır. Kendisne nıuvaffakıyeUer 
dilerim. Yfrm! yıl, istanbulda, Babıali 
cadde.sinde gazetecilik yapan Zeki 
Cemal, yıne yirmi yll müddeUe, kirn
bilir, kaç defa, İstanbul Belediyesinin 
işlerini tenkid etmiştir. Şimdi, kendisL 
Jş b:qındadır. Bü,yük vilayetlerimizin 
birinm ba§ında Belediye Reisidir. 

Derler ki: Tenkid kolay, yapmak 
zordur, Bakaltm, Zeki Cemal bu &ki 
s4zü.n mAnaıwu ne §elı:ilde blr kalıba 
aokabilecek. Eğer, tenldd de kolay, 
7apmak ta kolay, tarzında bir netice
ye varırsa, kendisini muva.tfak olmuş, 
sayabilir. 

Ben, ı;:ahsen, :;una kanüm ki, Tür .. 
ltl,yede Belediyecilik en zor işlerden 
biridir. Çünkü, şelıir ve kasabaları.
mu pek ihmal edilml, bir vazıyette
dir. :Bugüne kadar çok az iş yapılmış.. 
tır. ihtiyaç fazladır. Şehir ve kasaba
larımızda eksik olan bir çok şeyler 
vardır. Hal~uki imk:3nlar ve bütçe 
mahduttur. Iyi yetişmiş eleman az
dır. Bir takım kanuni formaliteler 
vesaire vardır. Bu şartlar altında sür
atle ve mü,bet ii baoarmalt kola7 
mı". 

Sonra, bizde, halkın şehircilik bll
&isi, şehır terbiyesi, Belediye fikri 
tamamdır, denemez. Halk, Belediye
lere yarduncı olmalıdır. Ekseriya, Be
lediye nizamlarına riayet etmemeyi 
zevk blliriz. Sonra da, Belediye bu 1$1 
yapamıyor, diye, şlkii.yet eder duru
ruz. Hele İstanbul gibi, hudutİan çok 
gen.iş, ihtiyacı pek fazla şehirlerde, 
Allah, Beledıyelerln yardımcısı ol-
J!Wl . 

Fakat, bütün bunlara rağm.en, hüs
~ıyet, eneı·ji ve sür'atle iş ıormek 
filui hak.im olul'.sa, pek çok işler gö. 
rü1ebilir. 

R. SABiT 

Yeni bir yol 

Kasımpaşa - Sütlüce 
mesafesi kısaltılıyor 
Kasımpaşadan Sütlüceye ka • 

dar devam etmek üzere yeni bir 
yol açılmasına yakında başlana
caktır. Yol güzergahının planla. 
rı tamamlanmıştır. Yol kışa ka. 
dar tamamlanacak ve böy lel!ik.. 
le mesafeden 12 kilometre ta • 
sarruf temin edilerek Karaağaç 
mezbahası civarında Şişliden do
laşarak gitmeğe lüzum kalmı • 
yacaktır. 

İSTANBUL 

KÜTÜPHANESi 

Belediyemizin, İstanbiıldan hah. 
seden kitap ve eserleri muhtevi 
büyük, zengin bir kütüphane VÜ· 

cudc getireceğ)ni memn uniyetle 
öğrendik. istanlı.uldan bahseden 
eser çok mudur, az mıdır, bilmi. 
yorıız. Fakat, istanbuldan bahse.. 
den en büyük külliyat, gazete 
koleksiyonlardır. 

* Florya ,,.e VelıeCcndi at ~ 
j rttıda dailnl ıtUttt'1e ıı;ıhhi imdat oto
mobili bulund.ıırulnuı.;ıl için a ·kada r
lar& emir verUrniilır. 
+ B:ızı •ınemalanla t~dll.it ve ta

mirat icrası içın verilnli;; olan muhiet 
nihayet bulmuştur. V•ll, makine ~u
beslne verdi&ı. emirde kat'!yyen mu
samaha ed.ilmiyerek tttdilAt yapdmı

yan sinemalann derbal kapatılma->ını 
blldirm:ştir. 

1
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( HALK SÜTUNU ) 
BİR GE ·ç KIZ tş ARIYOR 

Yalnız, gazetelerin neşriyatı 

ekseriya hoşa gitmiyen şeylerdir. 

Bilmem, bunlar, kütüphaneye ko. 
nacak mı! .. 
FASULYAYA 

YENİ FİAT 

Fasulyaya azami fiat kond u. 
17 • 21 kurut arasında satılacak. 
Fasulya gibi nimetten sayılmak 

tabiri ınalilın ve meşhurdur. Fa. 
sulyaya bu fiat konunca, artık, 

diğer maddelerin fiatleri çok da. 
ha ucuz olmak lazım. Çünkü, on. 
ların da !asulya ıibi kendilerini 
nimetten saymaları prip dej:il 

"? mı .. 
Ben, f..sulyaya bııyılınnı. 

AHMET RAUF 

+ MoLorlU nakil vuıtalarının kon
trol(I bugiln bilecektir. Otobil•lerın 
~ 50 :si bozuk çlkm..ıştır. Tanılrat ya
pıbncıya kadar plfllcatan verilmiye
ceklir "' 25 i de muayeneye gelme-
1ll4tir. 
1·ıcARET ve SANAYi : 

.. + Kahveciler Bele . eye mUraca
alle hali:; kahveyi evvelki Ciallere na
zaran pahaltya aldıklarından bahisle 
bir fincan kahvenin beş kuruştan alU 
kuru~ sall.ş\.na mü.>aade Lttemişler
dir. Belediye bu talebi tetkık etmek. 
tedir. 

+ Dü.n bir Reşadiye altını 25,75 e 
ve külçe altın da 3,52 ye satılın~tır. 

MUTEFERRIK : 
+ Berberler Cemiyeti permanant 

makinelerini. kullanmak mUsaadcs.i. a-
0lamJ7UL berberler için bir kurs aç· 
mıftlr. 

+ Maarif Veületi lıse ,.e orta o. 
kullarda ögleden sonraki muzak.erele
rln evvelki sene yapıldıgı &)bi ı.ır bu· 
çuk: saate çık.a:rtlmasml kararla.şlır. 

mışUr. 

+ San'at Oku.llaruula Elektcllt Şu
besi açılacaktu-. 

Sürü Ç~";;ğ,;akları l 
Yazan: CAHİT UÇUK J 

Bir ~llt büzmesi, onun Tumu.$<lk: 
haüarla tallı bir mana alan yüzUnü 
aydınlattı. İkimiz de o yana döndtik. 
Yanımızdaki böği.irUenli çitin üze

rinden btiyük beyaz ,-üzuyle doğan ay, 
uzun boylu hardal çic;e.klerinin 5ilüe
tini çizerek yükseliyordu. İnce bir 
nlzgAr sıca.k vücutlanmızL okşıyarak 

geçti, Ekin kokulanna bardalların ya· 
nık kokuları kan~ı.yor. Sıcak toprak, 
eosen serin rüzgarla JtıpınhJ"or &lbl, 
mavi ayduılık her t:ıral uza.ruyor, so-
1'-:uluyon:lu. 

Recebn yüzü.nü görilyorum. Derin 
bır memnuniyet nakşolmuş. Bu yüz, 
bir daha o ke.kin, seri minalan ıı. 
mıyacak ıanki. 

- Ne düşünUyo1.--sun Recep!. 
Elini uzatarak, bulun avucu ile ~ 

muzumu ka\•ryarak, hafitçe a;Lktı: 

- Nf"ler düşCinnıüyon.ım!.. Anamla 
babamın !lli\ınllnd•n sonra kiırucyle 
dost olmadınf:.. Yılrtğimı kimse bıl· 
meı... Halbuki butün bunlan sana 
sO~ lemek istiyoruın ... 

- Senl nıeuuıunıyetle dınlertın Re-

cep!.. 
Uzak bir Aleme dalmış ıııbıydi. Ba

şını halilçe ıallıyarak: 
- Bu gece olmaı, dedl. Bir başka 

zaman hepsini, bütti.n çoculduğurnu, 
yü_reğin.ıln dertlerini sana anlataca
tım._ O zaman haCifUyeceğim .•• 
Eğilerek sıcak dudaldarlyle çene-

mın ucunu öptü: 
- i:s tersen &idelim .•• 
- Uykun mu ııelcli Recep!. 
Güldu. Bu a;illU,ü h.atu·lıyorum. O

nu ilk gördüğüm akşam, Nezik'in: 
•Zaten konuşmayı bilmez ki!> dcditi 
zaman da böyle gülmüştü. 

- Nicın ıütuyorsun?. 

- Cocıık cibı söyleyişine!. 
- Nasıl? .. 

- Bana uyku, sen! gördu~üm ıe-
cedenben haram olm~tu ... 

Dudaklarım. bir an uz.a.ndL Son
ra: 

- Hele Jimdl FııCfl' Hiç uyum:. 
yacağım! .. 

Ded i İçimde hudutsuz bi.r sevinç, 
ölçusüz bir ~aadet kayna~ıyor. 

1 
Kımı;o.•izliğl dolayısi;yle llkmelttebl 

bitiremeden tahsili bırakmıya mecbur 
kalmtı; on beş ;yaşında bir kız mües
.seselerde, fabrikalarda la: ara.makta
dır. ~ sahiplerlnın gazetemiz Hail< Sü
tunu va.<;ıta·;iyle (Sabahat) ismine bil
dirmeleri rica olı.ınur. 

Muhasei!._eai, yıuı:-ı lrucı&ıetli 
bir zat İf arıyor 

Evvelce telgrafhanede muha -
sip olarak uzun müddet çalışmış, 
muhasebesı ve yazısı kuvvetli, 
müstakim bir zat kanaatkar bir 
ücretle hır iş aramaktadır. Muh. 
terem iş sahiplerinin Son Telgraf 
gazetesi Halk sütununda B. Ce· 
mal'e yazmaları mercudur. 

Aranıyor 

Bilhassa iyi balık pişirmesini 
bilen bir aşçı aranmaktadır. Ga. 
latada Cenyo lokantasma müra • 
caat olunmalıdır. 

AÇIK KONUŞ11A: İzmir li • 
sesi mezunu Bayan İ. G. ye: İl.8'1. 
!arın yazılması için gizlı tutul 
mak üzere adresinizin de bildi • 
rilmesini rica ederiz. 

Her tara.! mavi bir ayduılıkla yıka
nıyor. cAJ.tın Dere• şundi Gü1nü,)l De.... 
re oldu. Salkım söğütler de gümüş gi
bi ... Her ;yan ay ı_şığı ile kucak kuca
ğa •• 

- Arlık gidebiUrlz Recep! .. 
Ben de egilerek, onun sert, biçim

li çenesınin ucundan öptüm. 
Kalktık. Saçlanmın içi, sırtım, e

teklerim samanlı, baiak ktlçıklariyle 
dolu, Recep, onları birer, birer ayık
ladı. 

Tarlanın. hududundaki patikadan, 
cAltm Dere> nin kıyısına indik. önü
müzde uzun ı-lyah göl~elerimiz, arka
da biz yUtiid.il.k:. 

Bır aralık Recep, durarak keskin 
bir iki ıslık çaldı. Tarlaların arasın

dan iri vü.cudü ile s.ıçnyarak tKurl> 
çıktı. 

Geldi, beni uzun uzun kokladı. Ye
re çömelerek : 

- Kurt, d~im, Art.ık beni yadır
garnamalısın.- Seni çok sevdiğime 
inanmallSm! •• 

Kurt, kocaman, tatlı bakışılı g~zle

.riyle yuzilme bJk1yor, blr cana\.'ar at
zına benzıyen ağzı yarı açık, slvrl 
diileri meydanda. 
Ya\·aşç.a elın1i uzatarak başınt ok

şa.dun. O aslan homurtu.-.una benzi
yen se.;:;1 Clkllnnadı. Garip bir soluyuş 
Ke bana bakarnk, büyük, tü,rlü ktıyru
i,.:.nu .alladı.. 

Gelen 
mallar 

"Ben Paşazadegim. Dinim, 
Haygamın, Epikürün dinidir ,, 

M em 1 e k e t im iz için 
lskenderiyeye 

mütenevvi eşya geldi Kıvır kıvır kır saçlarile kıVU" 
kıvır kır sakallan birbirine karış
mıştı. Başı açık, ayakları çıplak, 

göğsü bağrı açık, üstü başı sefilA. 
ne idi. Elinde ufak bir şişe, şişe • 
nin içinde de mavi boyalı ispirto 
vardı. Teneffüs eyledikçe ispirto 
kokusu neşrediyor, bir polisle bir 
bekçinin önünde yürürken, lodo. 
sa tu ı ı;lm uş yelkenli gibi iki ta -
rafına yalpa vuruyor, arada sıra
da da ağzının hududunu aşmıyan 
bir söyleyişle bir şeyler mınlda
nıyordu. Bir aralık, söyledikleri 
daha vazıh olarak işitilmeğe baş • 
aldı. Kulak verdim, dikkat ettim .. 
şunları zaptedebildim: 

cBiz harabat ehliyiz kılşane -
rniz viranedir.• 

.Arımız yok, piyrirniz var tek. 
yemiz meyhanedir., 

Bu acaip beyti tekrarlıyarak 
ve duvarlara tutunarak merdiven 
leri çıktı. 

Adliyede ne işi olduğunu dü • 
şünmeğe hiç lüzum yoktu; gay • 
rikabili setir ve i.hfa sarhoşluktan 
sokakta yakalanmış, adliyeye ve
rilmiş olduğu belliydi. 

Biraz sonra, bu acaip ihtiyarı 
sulh mahkemesine verdiler. Ha • 
kim, iddianameyi okuduktan son. 
ra ihtiyara sordu: 

_ Bak baba; sen sokaklarda 
kendini bilmiyecek derecede sar. 
hoş olarak dilenirken yakalan -
mışsın. Bu halde sarhoşluk ibir 
cürüm .. dilenmek ikinci cürüm. .. 
Ne diyeceksin bak.alım? 

halinde yaslanan, hazan havada 
daireler çizen el ve kollarının ha. 
reketleri ve kelimeleri, ağır ağır, 
tecvide uygİın telaffuz eden lisa
nile, konferans veren bir file • 
zof gibi, 

- Ben, dedi, yetmiş ikinci sili 
hayatımı idrak ediyorum. On ae. 
itiz y~ımdanberi, yani tam elli üç 
senedir meye müptelayım. O za. 
mandanberi de, aşkı hakikiye, ya
ni, aşkı ilahiye vasıl olmuş b u • 
lunmaktayım. Bendeniz. maruf 
ferikandan, Abdülaziz devri feri.. 
kanından Ahmet Mazlum paşa • 
nın mahdumuyum. Fıtratımda 
menkuz bulunan asalet ve aldı -
ğun ailevi terbiye muktezasından 
olarak hali sekirdeyken, ne nara 
atar, ne sokaklarda marinü abi.. 
rine çatarrm. Ancak, nefsimde his. 
settiğim ateşi, bir kadeh meyle 
teskin eylerim. Bununla müte • 
lezziz olurum. 

•Mey içmek, şad olup giilm<!k 
demadem• 

•Budur her demde ayinü niya
zım. 

cFeragat eyledim diynü kü • 
türden• 

•Günahtan yoktur asla ihtira -
zım.• 

Benim dinim Epikürün, Hav • 
yamın dinidir. Bu da sırf şahsımı 
alakadar eder .. başka hiç kimseyi 
değil.. . Dilenmek bahsine gelin -
ce, onu, asla ve kat'a kabul et • 
mem. 

Alakadarlar tarafından İngiliz 
müstemlekelerine sipa~ edihniş 
olan 750 bin İngiliz liralık (ma
den ocaklarında lruJlarb.lan) fe. 
ner, kazma, kürek ve saire ile 
fabrikaların yedek aksamları, va~ 
p urlar için tel halat, lıoya, çubuk 
ve levha halinde bakır, Demiryol. 
!arı ;çin bandaj ve diğer birçok 
yedek aksam İskenderi,yeye gel. 
miştir. Bunların yakında mem • 
lekefıimize varması tem.in oluna
caktır. 

Yoğurt ihtikarı 

Fia tler birdenbire 30 
kuruştan 50 ye çıktı l 

Son günlerde yoğurt fiatleri bir. 
denbire yükselmiştir. Bir iki güu 
evvel ekseri semtlerde 30 kuruş 
iken şimdi 50 kuruşa çıkmıştır. 
Yapılan şikayetler üzerine alaka
darlar bu vaziyeti ihtikar adde. 
derek tahkikata başlamışlardır. 

Yeniden 28 blD 
çuval llaJıva geldi 
İskenderiyeden İzmir yolile 

memleketimize yenioen 28 bin 
çuval kahve gelmiştir. Bunlar -
dan 1000 çuvalı bugünlerde şehri.. 
mize gelecektir. 

İhtiyar, birbirine karışm19 kı •

1 
vırcık saç ve sakalları, hazan ö -
nündeki masanın üzerine yumruk 

Mahkeme icıı:lıını düşündü. Sar. 
hoşluktan bir gün hapsine, dilen. 
diği sabit olmadığından bu cihet
ten de beraeline karar verdi. 

Otlmrtlkler Mtlıteşarı 
Gümrük ve İnhisarlar Veka • 

!eti Müsteşarı Mahmut Nedim 
memleket dahilinde bir tedkik 
seyahatine çıkmış ~ ır. Bugünler • 
de şehrim ize de gelecek ve Veka. 
!ete ait işler üzerinde tedkik ve 
teftişler yapacaktır. 

----~--~11111~------~ 

İki fabrikayı yakan yangın 
ablan bir kibritten çıkmış! --u---

yangınına bir 
anlaşılıp 

Yedikule 
sebep olduğu 

gece bekçisinin 
Adliyeye verildi 

Maçka - Akaretler yolu 
genqletiliyor 

Belediye Maçkadan Akal'et -
tere inen caddeyi gelll§!etmeğe 
karar vermiştir. Bunun için Maç.. 
ka mezarlığının duvarı geriye 
alınacak ve daha aııağıda yolu 
darlaştıran evler istiml3k edile. 
rek yıkılacaktır. Bu i:ş k!§a ka • 
dar bitirilecektir. 

İki hafta evvel Yedikulede Kazlı
çeşmede İdrofil Pamuk Fabrikasiyle 
İplik Mensucat Fabrikası ;yarunlitı. 
Adliyece yapılan tahkikat neticesin
de ;yaoııntn çıktıil İdrofil Pamuk 
F;brikasında gece bekçisi Emin aley
h.ine tedbirsizlik '"" dikkatsizlikle ;yan
gına sebep olmaktan dava açılmıştır. 
Dosya, İstanbul 6 ıncı Asliye Ceza 
b.'lahkemesine verilmiştir. 

Adli tahkikaUa varılan neticeye na
zaran, gece bekçlsl ~mln, içeride do-

Eğer bir fırıncı üstiiste üç defa bo· 
zuk, eksik ekmek çıkarırsa lcrayi sa.n
atten menedilecek. Üç defa nizama 
aykırı h.aı eket eden fıı-mcıyı taklp e
decelc, bulacaksınız, :ıabıl tutacaksı .. 
nlZ, ınahkmeye vereceksiniz ve bu a
dam bir daha tırıncılk yapmıyacak. 

Tabii, itiraz hakkı vardır, vesaire .. 
Fakat, bugüne kadar yapılan nL 

zamı.s:ı hareketler ne oluyor·?. Bunlar 
bağışlanıyor mu, bunlar sayılnuyor 

mu?. İstanbulda, üc defa bozuk, eksik 
ekmek çıkaran fırın hiç yok mudur!. 
Belediye ceza zabıtlarının dip kocan
laı.~.u şöyle bir karıştu·ın .. Bunlar da, 
tesbit -olunanlar, .aörülcnler ve ceza
landırılanlar .. 

Şimdi, kimin ilstiiste üç de!a ni
zam.sız hareket edecei)ni merakla 
bekliyoruz; bakalım. 

BURHAN CEVAT 

Recep : 
_ Artik dostsunuz! dedl. 
Elim[ bşındAn çekmeden a;yğa kalk. 

tam. Öylece, ücilmüz, gölgelerimiz ö
numuzde, eve kadar gc.ldilt. 

EYin önUnde, bir müddet evvel yap
tığımız küçük bahçenln havuzu su. 
dolu. Kenarında küçük blr sitil var. 

Recep, eğilerek baktı: 
- Soğuk ayran!.. İçer misin?. 
- İçerim! .. 
Sitili alarak, '"1udaklartma uzattı. 

Üslü hafit bir yag tabakasiyle örtülü 
buz gibi ayrant kana kana içtim. Ben, 
doyunca, kalanı Recep bitirdi. 

- Güle güle Recep! ... 
- Sen de auıe güle uyu!. .. 
Hafi( yokuştan aşağı koşar gibi 

indL. Ayvana çıkınca, herkesin uyu
muş olduğunu gördüm. Orta.da kiınse ... 
ler yok. 

Ba>lan baş ateı; dolu bir gün ;y:qa
mUjtıın. Vilcudüm h.itlci yanıyor. So
yunnıadan kendimi yatağıma attım. 
Keskin ay ışıj:ı Ue parlıyan yaprak
ların arasında. küçük yeşil elmalar 
görii.nüyor. İnce, serin bir rüzgar ese
rek, Recebin söylediği türküyü bana 
kal.ar getiriyordu. " 

Serm yatagın içine bir gün~ par
çası gibi uzandım. Hayalimin, vücu
düme taze h5.7.lar veren bir sür'atle, 
usanmadan tekrarladığı, o at.eş rü
yası içinde uyudwn. (Devamı var) 

! taşırken sigara yakmış, k.ibriti bir ke
nara atmıştır. Fakat kibritin sönmediği 

f gözUndon kaçmıştır. Bu suretle de klb-
ritten pamt,klnr tutuşmuştur. Dlğer l 
t.andtan.' yanıını0 ayni daın alındaki j 

bitifik. Iplik ve Mensucat Fabrlka:s~ 

dan görillerek itfaiye.re blldrrildığl de 
anlaşılmıştır. 

Fuar temsilleri 
Şehrimizin muhtelif yerlerin. 

de temsiller vermekte olan Ra • 
şit Rıza tiyatro heyeti önümüz. 
deki hafta İzmire gi~rek Fu -
arda temsiller verecektir. 

Bir cinayet dAvası 
Zafer Bayramı münasebetile 

gazetemizi altı sahife olarak çı. 
kardığımızıdan, cBir Cinayet da. 
vası• tefrikamızı dördüncü sahi.. 
femizde bulacaksınız. 

• 

Almanyanın ikt,.adi &ıe 
münakale coğrafyası 

Uzun müşahede ve gayrettler. 
den sonra hazırlanmış olan bu 
değerli tetkik eseri tanının!§ öğ
retmenlerimizden Aziz Devirimci 
ve Fehmi Yenituna tarafından 

hazırlanmış ve muallim Ahmet 
Halit kiitüphanesi tarafından sa. 
tışa çıkarılmıştır. 

Almanyıının iktısadi ve bilhas. 
sa münakale vaziyetlerini bari.. 
lalarla da gösteren bu mültim c· 
seri tavsiye ederiz. 

I ş muhabereye binince .•• 

1
250 metrelik yol e·ı
·bette 2 ayda yapılmaz 
Edirnekapı - Eyüp • • 

şosesını biti-
recek makam bulunamıyormuş ! 

Edirne:.Oapı ve Eyüp civarında Beled:~e cBen bu kadar yerini j 
oturan bazı okuyuculanmızdan yaptırdım. Üst tarafını da Na • 1 
aldığımll bir mektupta yeıu E. fıa tammalasın!• diyormuş. Na-
dirnekap• - Eyüp şosesinin iki fıa ise c\ama'!llamak da Bele • 
aydır bir türlü tamamlanamadı ~• diyenin vazifesidir• beyanile iki 
işin muhabereye dökülmesin:n ay iş muhabere ile sürükleniyor-
buna sebep olduğu bildirilerek muş!.. 

şöyle denilmektedir: Muhdbcre devam 
c- B~lediyt burasını 20 bin Ji. 

ra sarfederek yaptırdı. Parkeye, 
elektrif;e kavuştuğumuz için mem
nun ol·fok. Sevnidik. Ha bugün, 
ha yarım :;oşe bitecek, Edirnekapı. 

ya gelecek diye beklerken bir 
de ne bakalım: Bir sabah ame
lelerin, •1şaat malzemesinin ye. 
rinde y,•ller t:siyor!.. Halbuki da. 
ha tam~ınlanmamış 250 metrelik 
kısım mevcut olduğundan belki 
diğer a<tle bir yol için buradaki 
inşaatı lııraktırdılar, yakında a.
meleler yine gelir yol bitirilir!• 
ümidine düştük. Fakat aradan iki 
ay geç\i. Yol tamamlanmadı. 

Sorduk oğrendik ki ayni zaman. 
da Şeh ti"ğe de giden bu 250 met
relik h;ının belediyeye mi, Na. 
fıaya nı> aidiyeti henüz tesbit &o 

ededursun 
ortada yeni şose de bu yüzden 
harap oimaktadır. Çünkü yapıl • 
mayan yer toprak, toz yığını i

çinded' r. Muntazam yoldan ~ • 
len bu bozuk yeri geçip yine mun,. I 
tazam ~ere girdiğinden toprak • 
lar, tozwr yeni yola da dolmak
tadır. Ş mdi ki§ da geliyor. Ar • 
tık muhaberenin bırakılarak bir 

dilmen>ı~!.. 

an eV'·el yap:! mas.mı alakadar • 
!ardan ~ica ederiz.• 

Son T~:graf - 250 metrelik bir 
yol için 2aydır devam eden mu
habere daha nekadar sürüp gi -
decek? ~O bin lira veren Belediye 
bir iki y"lz lira daha vecip bura • 
sını tamamlamal1. Nafıaya aitse 
sonra ııarasinı Nafıadan almalı • 
dır. Alakdarlarm ehemmiyetle 
nazrı d '<.kati:ıi celbederiz. 

~ 
Galip De mafilOP 1 • 

Yazan: Ali Kemal 5Vrlrıl~ r 1 
"1~1 v 

İranın haksızlığa uğra 
11 

ol- (J 
zan dikkati Asyaya çevır~d• Ol 

1 
~ 

du. A\•rupa siyaset alef?l eJif~ h 
başka bır safha cereyan f ıııı'' 'l 
Avrupada mağlup oıaıı ;,ıı '1 ): 
nın galip tarafla aylardali r;ıti'~ 'l't 
ri.ıklenen konuşmatardall. ~ 
nihayet bir sulh muahede51rdt ıt! ı... 
dil • · d · ,.,,nl• ), "'il 

ecegıne aıt son 6- ıer I" L 
birbirini takip eden haber~ •il 
mektedir. Bu haberlerıD ğ• i~ 
Londra olduğunu söylef?l• .~ 
zum ytık. Çünkü Vişi fraıı>d-1 ~ Ci 
harekô.tı İngiliz payıtahlıP geçıı'; b 

yük bir dikkatle gözden a 4 ıe 
diği için onun ne yaptıg~d ., 
malumat da çok defa 1'? Jil • 
yapılmaktadır. SöyleıneS~a.rı 1 
yok ki haberlerin me~.ııa d•~ 
sında vakit vakit nııısa 13 
eksik olmamaktadır. ~ır bUıl 
dediğini öbür taraf dogru .~ 
böylelikle ihbar ve istihbar, ıııT 
taları arasında bir çarpıştll 0 .,; 

gösterir. Lakın ne oıurs~u!ıl"" 
bugün Londrada misafır ~; 
ve İngiltere. Fransa ;ttifa;Je ~ 
ılık olduklarını her vesıl• del°':", 
rar eden Fransızların ,1:>· 
neşriyatı vardır. İngiliZ 1'3{/ 
tından bunlar kendi ıne~iıl,' 
rinin hal ve istikbalin• .. rıd~ı' 
rek yazı yazıyorlar, dilştl ,-et' 
rini yaymağa çalışıyorlar yırl. ~ 
sanın kıırtuiması için ne aJ(J 
tazım geldiğini kendi karı t 
rine göre anlatıyotlar. ~· 

sıl •ı' 
Fransa geçen sene na i-''" 

lup oldu? Acaba AvruP8 
0
;1 

sında yenilmiş olan ~i ~ 
Avrupa kıt'ası haricindeıJaf~ 
ratorluğunda Ingiliz d05 diii"'.t 
raber kaiarak müşterek ııı• f 
karşı mukııvemet edeıneı.ııJ' ıO 
Bunlar zihinleri ı..urcala) 
allerdir. Bunlara ııeııı•:ı.ıed' 
başkaları da hatıra gelfll Y'~ 
Fakat mağlup Fransa pe l>'ıt 
dı, nasıl bir mukavemet 1/

1 

hazırlıyabilirdi? Bunıarııı "~ 
bım er geç c Tarih• buluP 
meğe uğraşacak. 

Bugün içın mağlup fr ,.ııe 
bahsi galip t.araila ne sur~i)JI' 
laşabilerek kendini aıuJll rı:ıl 
duğu kadar az zararla P~ur' ~ 
biyel felahlinden naS'\,,;.ıi ~ 
bileceğindedir. Vişi nın ~~ 
tiği istikamet bu olacak, 'ıııo 
nenin Hazir"nında fra0."'13ıt ~ 
!ahını teslim ederek ırı~ıiı!' 
katlanılırken de öyle 03~.) 
müştü: Hiç olmazsa 
kurtarmalı. eP 

Felaketin üzerindell .&1ı• 
bir senedenberi ise ga4P .. ..tv .. ııss"' .. 
lup arasındaki ~u e~ g , 
uğradıgı safhaları goıdr· Y. 
ken şuna varılmaktadı İs-P 
yeyi iyiden iyiye ınull3 cıJ. 
bilmek de kolay 01tT1•Y

8 cı 
ııar' r 

Maksat Fransa 9~P 
ki imparatorluğu korufll ~ ı• 
buki Almanya kendine ~ di' 
lu yerlerinden istifade)' 11" 1• 

mektedir. Çünkü ha~·p 0 ~ ! 
Afrikaya da geçtiği ıç~ert'~ 
da Fransızlar elindek1

, .ış~ ,t 
lerden Almanyanın rrıu~ l 
savvurlarına yarıyaca !f/ 
çoktur. . ~ ~ 

İşte lngilterenıı: . lt~3 I 
rikanın bu gidişle vışı ~ o~ 
aralarını gitgide açaca ııı ill 
bepler meselenin taJl18 

demektir. , 

Biri!'1i.zi.n~ 1 

epımızın~ ~ 

"Zate Mab5"~ 'l 
hela olur ~~~·t 

bC~ll" J< _,. 
FaUb tramvay g.ııe='i!l 1~ J 

!inde Milr~t KülilPh 11, ~ I"~ 
denberi o civar halS1~,,.,ı.P'~ .ıl 
nı de!eden bir tel< b,,ııô" r:.~ 
vardı. Takribefl arlctt" ,..f( 
ay evvel bu bela _b ~jııt .t f.J, 
eeklere kar~ı üzer!ne1 ..,, 1ş \ JP . 

tı l'" ril ., 
mak suretiyle k:lP~ Jtııı c'iJ 
nız kütüphanedeJtı ~zPt'1 eJ~.t 
:;ar etmişttr. BU '/ çe~~l ' 
ha!kı çok sıkıntı j1'l'-:ıW / 
Merciinin nazarı ~trı·' ıtı' /ı 
betmenizi rica e<Jer t)ıt'~;.ı.ı ;ıt 

SON TELGRAF- neıi ti 
!CT !çln zata. mah~u;uı~~ııl rf 
nu da yeni ışıttil<· ı b't 1# ; 
kese mahsus umu~ıerı1 ef1efi / 
duğundan bur•Y• g ett";r il 
!;hından da lsı:fa.Muı# JDıDY / 
blld!r. Civarda 0 "'n•"' 6'/, 
bulunmadığı ba!d• n"".'.J" .. 'l 
ne mildavin1tnini ve ı:l i'· ',11 f 
var halkını ~~\·C~i)ot?t~~ 
suretile müşkul v reli ~ıtı 
dogru değild.r. ?11~3-ı:ı · 
ı-asını derhal açtı 



ı~.lnilyonluk 
,lnıpara tor· 
,~tin Kralı 
ı, ileler dü
qlliil ü yor? 
1\ ' 
~ı"';;ı;;. mis
~ birer devlet 
« ll'ıaa gire, 

le ııe.,ıaı ınglıte-
• batla yan knv
et nedir? 

ltr,d 
e lnl'Şrutıyet ida resi, 

ı İ~tie_nberi yerleşmi~ bu. 
..r kumdar her nekadar 

~rola'..ak milletin efen. 
'ıı •n otesindekı mem • 
d~hibi, şan ve şeref kay
-~ nazırlarının mU\·afa. 

ızın bir~ey yapamaz. 
iSierse belki de ih • 

· Çünku o zaman, Kra!ın 
"'rect ,, e başlar, nazırların 
~1 

l\erecte biter gibi bir 
· • ı-'b· a çıkar. Şimdi~ ka-
l< ır· mesele çıkmamıştır. 
" raı bil.r ki, yaptığı ış. 

tc n nıe,'uliyeli nazırlara 
ıı •r Parlamento huküm-
Ptı- • 
)' gı \'e Nazırlartn mcs'u-
Uklenct .. b. . . t . 

ıgı ır ısı asvıo ' l< • . 
'~., tal mes'ul sayılmad:i(ı 

<it ~ • 1 ... es uı tutu ur. 
Utııu • 

d'&ı . tnı Harpten sonr~ 
't!e 4 1 klıkier olduğu gıb', 
1~ de Kralın Domınyon 
~ tıı '~te rinde tamamile müs 

ltı !!ıııleketlerle kendi ara. 
·:..'.'0 •sebetıeri de değiş • 

' ·•uııı· 
'l ı\ ı Harp esna~mda 
~ı. ~Ust ral\'a Cenubi Af-
,.~d . . 

ltı ' Yeni Zelanda başka 
ı,'1 llıünasebetlerinde de 
' llıa · i~ ül gı i temi~ler ve buna 

ı~,4- llıu~Iard ı, Çünkü b·~ 
~ r Avrupa harbine i:;.. 
• •vı · (• atlar ını yolladılar 
·uıer . ' 

liıı~ Bun a mukabıl ar-
'ı% ltıeğe hak kazandılar.

1 11--ıı , konferansında ingıl e. 
.. •hh l 

'<t~h · as arı gibı. onların 
1-t 'Ye lini haız olan Do· 
'ılı murahhasları da gel • 

tııa-
"dı D 'anın başında yer 
>ı~tninyonlar şimdi .a
lit! kıl birer dedet va. 

941 er, 

~'ita~e Dominyon lıo.rın, 
lı,j. nYanın idare ,., mü-

' 0 k. 

\;r~ amıJen ayrılm~ ol-
ıen d . 

iı t ı .. e yazılarak ka· 
:ıı.ı.1 n ' Oyle ki bugün Do. 

\akil olan bu devletler arasında 
bir tek bağ vardır ki, o da hüküm
darlıktır. 

Şimdi burada hakikaten keli • 
melerin ve tabirlerin çerçevesi içi-

ne sığmıyan kendine mahsus bir 
hal görünüyor 

Burada, Büyuk Brilanyada hü. 
kümdarlık mevkime gelecek ola11 

zatın şahsı. yaşayışı, hulasa hu
susi hayatı nasıl olduğu meselesı 
meydana çıkıyor. 

- Çünkü, dıyorlar, zamanımız. 
da her~eyi haber almak vasıtaları 
o kadar çoğaldı ki ve öğrenilen 
herşey o kadar çabuk yayılıyor ı:.:, 

Sekizinçi Edvardın a~k macerası
nı dıinyada duymıyan kaldı mı? 

- O halde İngilte re Kralı ve 
Kraliçesl öyle şahsiyetler olmalı 

ki, her türlü dedikoduların dı • 
şınrla ,.e yukarısında kalsınlar. 

Çünkü İngiliz İmparatorluğu 450 

mılyonluk bir camiadır. Bu mil
yonlarca ınsana kendisıni sevdir. 

mek için Kralın hususi ve resmi 

hayatı her türlü münakaşadan üs
tün olmalıdır. 

İngilizlerin dediklerine göre: 

•Eğer K ral, siyasi dedikoiuların 
üstünde kalmamış, fırka gUrültu. 

!erine karışm ı ş olsaydı, İngıltere
de Krallık çoktan çökerdı. Böyle 

olmadığı içinöir ki, K ral lngiliz 
İmparatorluk ülkelerinın bırici k 
bağı olarak kalmıştır. 

30 Ağustos 1941 
18.00 Program ve !-If'n1ll'kel Saat 

AyarL 
18.03 Muzik: Çifte Fasıl. 
18.30 Konuşana: C. 11. Parlısi.nden 

18 .50 

19.20 

19 .30 

19.45 

20.15 
20.4> 

21.00 

21.15 

21.40 
21.55 

22.30 

Profe.sör Hü. · n Re~it 
k ul. 

Tan. 

Mü.zik: Yurtt~ıı SPsl~l" (Rad-
yo KUıııe Hcy'eh). 

Konu~ıııa_ Türk 1Iava Ku~ 

rutnundan - Ş<Aku· HJZlın 

Er&ökmen. 

Meınleket S.:ıal Ayan, ve A
j an~ Haberleri. 

l\ıtüzik. Radyo Cı.ız Orkestra
sı (İ. ÖZgür \'e At~ Böcek-
ıerı). 1 
Radyo Gazetes i. 
1\o1uzik: .\'lilli Oyun l-fdv:.ı.la - ı 

rı (ZeyUek, Kar~ı l arııe:. ve 
Pehli\"O.n Oyunları. 
Konuşmö· (Zaft•r Bayramı ı 
hiikktnda). 

Mi.ız.!k. Dinl(.•yıci İ~tekte ri. 

K onutnla (Burhan Belgt!). 
MU.tik· Radyo Salon Orkes-
r:sı (VıolonL"l Necip A~kın 

İdare::.inde) 
:\1cnıleket saat Ayarı . Ajan. 

llalıerlt!rı, E:.hctnt - 'fahvl-

l;jt, Ka•nl>iyo - Nukut Bor-

Sd::;ı Fıatleri.. ı 

22.45 Müdk Dans Müd.~ı ( Pı.) 
22.55/23.00 Yarınk i Progranı ve K a - ı 

pan ı~. 

30 AÖUSTOS 

Dünya Karşısında 
•• 

TURK ZAFE • 
1 

Türk larıhinin şerefli zafer sa. 
hıfelerınden erı başta gelenlerin. 
den birisi, hatta birincisi bugün, 
büyük şenlik ıçındc kahraman or. 
dumuzu selamlıyarak kutladı • 
ğımız 30 Ağustos zafer bayrn • 
mıdır. 

Bır milletin istikliılıne zıncır 

vurulus!.n karşı~ında, damarla .. 
rındaki oısil kanın galeyanile na
sıl bir mukabele gösterdığin: dün
ya milletlerine ibret örneği ola. 
cak şekılde belirten Türk istik. 
liıl harbin n 7aferle taçlandığı bir 
gün, tarihi sıingü•ile yazmasını 

pekala bilen bır milletn zulme, 
esarete, ıslilfı teşebbüslerine hu· 
!asa bir kelime ile bir cihan hu. 
sumetine verdiği parlak cevabın 
muzafr "r yıldönümüdür. 

30 ağustosun muzaffer mana • 
sında, ı<umanda ettiği kahraman 
T ürk ordusunJn dü.şman kuvvet.. 
!erini önüne kalarak an avalan 
topraklarından ~nize döken mu
vaffakıyetinde cihana ilan eden 
ve .. düşmanla beraber bir mille. 
tin makus talihini de yenen bü. 
yük Türk ta? ihinin büyük ku • 
mandanı İnönü; bugün dünyayı 
kan ve ateş badirelerile sarsan 
harcüm<'rc karşısında sulh, sü • 
kun. re[ah ve emniyet içinde bu. 
lundw·duğu Turk vatanının şah. 
siyetind~. asil ve büyük milleti.. 
mizin m:lli vahdetinde dünyaya 
bır defa daha tanıtmış bulunu -
yor. 

• •• 
Bund.ın .v'rmi iki yıl ev,·el, 

ıYazan ) 
lRAHMt YA G I ZI 

etmek <amanının ~ldiğini kes • 
lLrmiş, garp cephesindeki or\fu. 
!arın b<iylc bır taarruza başla • 
ması için luzumlu tertip ve ted. 
birleri tamamlamış, nihayet 26 
ağustos sabahı ~afakla başlıyan 

Türk to,>çusı,,,un ateşile taarruz 
kendini göstermişti. ~ 

Cephe<le. tdhkimal gerisinde 
bulunan \'C her türlü tehlikeden 
ma•un .. ıduğ ınu zanneden düş. 
man, bu topç~ ateşinın kar ısın
da ilk bocalaı ışla mukabeleye uğ. 
raşırken bugiin varlığile öğün • 
düğümü7. Türk süvarilerı, cephe. 
n:in sağ ~enahındaki drsekten düş
man hatların . aşmış. döğüşen düş. 
man tü•nenlerinin gerileııine sark. 
mış, ceplı"'Cle, Türk ateşinin kar. 
şısında t..ır dökerek mukadder \'e 
makhur akıbetıne intizar eden 
düşman orduıarının gerilerini çe

vrirmiş. ittisal yerlerini kesmiş., 
ordu karargahını basmış, düşman 
başkumandanını esir etmişti. 

Dört gün gibi kısa bir zaman 
çerçevesi içinde, yıldırıma par • 
mak ısırtan bir hızla düşmanı e. 
zc eze ;'.g" dc'1izi sahılkı·ine va. 
ran eesır Türk topraklarının sı. 

yah ma .. •m örlülerinı parçalayan 
Türk sLlvarıL ri, ulu kumandan,.. 

r-

!arı Milli Şefe zaferııı ilk mıij • 
desini uçurtmuşlardı ... 

Bir va.,itler, atının sırtında bü. 
yük Asyadan dünyanın malum 
kıt'alarına in.;:anlığı, ınedC'niyeti, 

san'at v~ harp dehasını taşıyan 

Türk SÜ\'arileri, İstiklal Harbin. 
de, Milli Şefin emrinde zaferinin 
!ilk müjdecıisi olmak irıikan \'C 

fıf>'atını da bulmu~lardı. 
• •• 

İste, !nana \'e kıymetın aza • 
meli, cil'lerin ifade kudretine bi
le sıgamıyan 30 Ağustos Türk za. 
ferinin kahramanlık mcnkibc • 
lt•n bir tarafa bırakılarak yuka.. 
rıda çızdiğimiz tarihi çerçevede 
pekal5 görülebilir .. 

O zaf•ri k"'anan ve kazandı • 
ranların. bugıınkü Türk çocukla.. 
rına ve kahraman ordusuna ver .. 
d•ği ruhdur ki: Dünyayı kan \'e 
al<'ş sa.~nakl~ı ile kasıp kavuran 
büyük harp badiresı karsısında 

sinir1-eri metin, ordusu demir, 
hadıselere hakırn ve.. sulh, stı.. 

kün, refah ve emnıyet içinde 
atiye kudret \"e tahakkümle ba
kan on [.~kiz milyonluk bir çelik 
kütle naline getirmiştır 

Dünkü zaferi \ '<! istıklal ni 
kendilcrıne b0rçlu olduğumuz 
Ebedi ve Mılli Şeflcrimziın ıdare 
ve ırade;ıle y .rın da 30 Ağustos 
zaferlerine n, •• ~irt.•ler yaratma.ğa 

kadir olduğurr.c:z•ı idrak ederek 
rnes'udu1, ... 

HA V ACILIK HAFTASI 
BUGÜN BAŞLIYOR 

bağrtna saldıran, ana vatanına, 

evine. ocağına çevrilen düşman 
süngüsüne karşı. sililhları alınmış, 
eli kolu bağlanmış olan asil ve 
büyük ını llet: miz Ebedi ve Milli 
Şc flerimızin kumandası a ltında 

te~k il etliği ord usi le mukaveme. 
le başl anu ·tı. 

Düsman, E((c bölgesinden <ç 
Anadol uya dı>,i(ru sarkıyor, ayak 
bastığı \,,praklarımızda turlü zu. 
lüm ve ı .kencelerle ısti lanın en 

1 T. Hava Kurumu-
1 nun Beyannamesi 

barbar orneh.lerinı belirterek iler. 
liyordu. 

Milli ırdu; evvela milli kah -
raman ismet Beyın kumanda • 
sında İnonünde bu ıstilay ı dur • 
durd u. Memlekc:ı ~a hsi menfa.. 
atlerin .ıgrunt bir pula satan sa
ray ve saray.n kuleler ine karşı 

bu ilk 7:.lferle mılli varlığını isbat 
ett ı. 

Sakarya zaicrile düşmanı gel • 
diğı istikamette çekilmeğe mec • 
bur ede n milE k u vvelle ııimiz onu 
çok geç.neden Ege mıntakasında 
tah kim • ttıği bir hattın gerisıne 
çekil m i~. sins, faaliyetl<'rle yen i 
taarruzhra hazı rlan ırken buldu. 

Bugün ba~omızda bize müreı:. 

feh ve mes'u t bir vatan lemın e-

Büyük Bayramımızı Türk gök
leri kadar berrak ve şen geçer
ken, vazifemizi de unutmıyalım 
Sayın vatandaşlar, 

1 
bol ve sonsuz bir salgına vur
duğu yıkıcı darbe, üzerinden 
asırlar geçse bile, parlaklı • 
ğını kaybetmiyecektir. Bu • 

nun için her 30 Ağustosta ır
kımızın, en korkunç ve çetin 
imkansızlıklardan sıyrılarak 
ışığa kavuşabileceğini düşün
mek ve alnımızı dik tutmak 
hakkımızdır. 

. <lıt. l<Londrada komiseı
lloın eza Büyuk Britan. 

• ~ttıcaıny.onların merkez-
~ ~il &onderılmış komi. 

1 den Milli Şef, o zaman munla • 
I OD 8aı • Polonya 

ı harbl ae zaman olda?I 

Bugün, Türk ordusunun la· 
rihimize kazandırdığı hayat 
verici zaferin terefini ve gu
rurunu yeniden tadacağımız 
gündür. Ya,amasından ümit 
kesilen yaralı bir milletin, 

karlı dağlardan inen bir çığ 
~ihi, silkinip ,ahlanı,ının 
vıldönümündeyiz· Yeryüzün
de, milyonfarın , en modern 
ölüm ınakinelerile boğuştuk
la;ı ıon haftalarda bile, on 

dokuz yıl önceki zaferimiz 
eri,ilmez kıymetini muhafa • 
za etmektedir. Hadiseleri, i
çinde ys,anılan şartlar dik • 

kate alınarak gözden geçir • 
mek li.zlm geldiğine göre, si
li.hına ~ürecek fi,eği, tüfeği
ne takacak aüngijsü kalma -
mış bir ordunun, kaynakları 

30 Ağustos tarihi bize ay
ni zamdnda el birliğile, e
mekbiriiğile kurduğumuz bir 
müesseseyi, Türk Hava Ku
rumunu'nu hatırlatır. 30 a • 

ğustosta Havacılık hafta • 
sına girerken, günün bütün 
saatlerini Tiirk Hava Kuru
mu kamplarında, kanat aşki

le çırpınarak geçiren binler • 
ce Türk del i kanlısı gözleri • 
mızın önüne- gelir. Onların 

L etrnektedir. 
1 ••nd ·ı 

Olan bı er;ne bu kadar 
<ğlıv U devletl<'rı ana 

. ' t.;ıh:n nedir o ha lde? 
/ , ı\4u,; ~nda oturan bı r 

it herıı ayatı nasıldır, dıye 
~\ı h zor değildir. hem 
~n t11 1r erkese ogretmek 

1
1 ıc; . 1 işte gazeteler ... 
'·~te • •n şahsıdır. Dahil· it llrtık lamamile rnüs. 

1919 aa SO\')et ordula r ı Po • 
lonya araziswe gırdler, Van;ova 1 

kapılarına ka~ar ilerled iler. F J . 

bt l\lareşal Pi lsuskinın kuman • 
dasıı1da bulu~an P olonya ordu • 
!arının l:ıarruza geçmesi üzerıne 
gerı çeıcildıler. Rigada imzalanan 
sulh muah<'de'i il<' Polonyanın 
şark hudutla•ı tayin olunmuştu. 

~bl 1'-r~ ~ .... ~• No: 3 

~tır için Öldürdüler 
ı,, 

!ıııı 
Yazan: AKAGÜNDÜZ 

'it' S•n d ' aç,, e anıma uzat • 
"" aın b . 

ı ••ask,.1. ırı ı ~te .. 
\~~hırı' adaın denıldıği. 

1 bır k ırnse olma. 
~ 
'•ın 
~~~n bana geldiğini 

... ı ıs ıe . . . 
~t ·ıı ~·it '~ rn ı,ven , ı:;ı n ırı 
• ı llıu n ~ 

.• Uk • eı·ver va nob
~ı,ı .. ala K f. 

\1 'Urıı · ey ınce ve 
1(1,, Veren adamdan 
lıı, c; 

lQ% Uvc ıçiıı kürke 
ıı,, n• f ta;i~~ boy lelen içi n 

'ı y~. ı, lt,,.,ıu yok • 
<lcı ·i ka 

l<ıı • ne r~ı s<iy • 
· ır. d "''nd m an vazgeç. n . •n a 

• 1~n Y rı ld ı ın. K uru .. "". ·"ah b · guk havasın • 
ı 'll uıa,ak Yiırüme • 

r t 
•it ııctan t.uı. 

Alının havatmı bir defa dalıa zih. 
nimden geçırd im. 1 

Kemanda, viyolonselde, ka • 
lemde ycıksek ıstidat gösl<!ren, çok 
k .• a zamanda me~hıır olan Ali, 
gerçekten üç maskeli bir adam • 

dı. Esk iden ona sevimlı lığinden, 
herkese k ar~ ı i)•ı yürekliliğınden 
do layı arkad 3.:j l a rı ( Canımali) 

der lerd i. Fakat şimdi ? Demin be. 
nım yaptığım gibı gözgöze gel • 
mekten çekiniyorlar. Acaba ben 

de mi vefası zrm , ben de mı akgün 
do•tuy um? Hayır. Gözgöze gel • 

mek is\emeyi~imin sebepler i ma -
kuldür. insan idir. 

Maskeyi Ali bulmuştur. Hüvi. 
yet manasına kullanır. 
· - Ben üç ma+eli bir adaırum, 
der. Biri k ara, bin sarı , birı be • 

zam bir ord u haline sokulan milli 
ku vvetlerle bir müstahkem hat. 
tın kanı sında cephe tutan ordu. 
nun ve =ephenin kumandanı bu
lunuyordu. 
Düsman ın burada, gün geçti kçe 

ardına •indığ·ı tahkimatı 'kuv • 
vetlend'ı·diğın fikir ve gaye ar. 
kadaşı E bedi $('[ A\atürke haber 
veren Mılli Şef Tü rkler" has bir 
harp d~hası ,le büyü k taarruzu 
daha fazla g<cik t irmeden tatbik 

}·az üç maskem var . 
Hayalını rahatça kazanan Ca • 

nıma l ı' n ın maskeler ine geçid res. 
mi yaptırıyorum. 

ı Numaralı kara maske: J 

Alıden nelrd etını.ı en yok tur. 1 
Y uzt.ine ka rşı tabıi söy lenme .. 
mekle beraber cem i~·ette ağız bir
lığı ile ku ll anılan bır sürü san'ati 
vardır. Ah laksızın ahlaksızıdır 

Kaı·gacının elı kamalısıdır. K u . 
marbazın bı le ürk tıigu h ilecid ır . 

Öyle a~ yaştır kı agzının koku • 
su ndan bindigı arabaıı.1 11 atlar ı 

b ile sa rhoş olur. Ne söz ne mal 
emnıy e t edil mez. Her turlü ~anla. 
jın mü teha•sısıdı r. Deh'l<'lli mu -
zevırdır . Asla ınan ıl nıaz. Bır da l. 
da durmaz. Bı r meslek sahıbı ol. 
maz K l<bik nankörlüğıın yerıne 

asri nankör l üğü icat eden od ur. 
Şöyle boyle bıraz keman çalarsa 
da hüviy teinin bozuk l uğu. seccye. 
si nin berbatlığı musikiy ı bi le ~ir
kefleştirir. Aslını neslı n i k imse 
bilmez. Polisde ~· edi pozda folog. 
rafı, a l tı biçimde parmak izi var
dır. Mecbur kalınmadıkça splam 
wrilmcz. Şerefle haysiyet balsa 

canland ;r ı r. I rz düşmanıdır. En 
difü·re <l<'•lan ,olan vak'a lanndan 
ikisi (x) pasanın dört çocukl u kt. 
z ı ile (xx ) bev in üç çocu klu ha -
nım. inu~. Reza let mahkemelere 
düşmı>sin için 1irtbas edilmesi y ü. 
zünden kurtulmu~. Elinden gele. 
bıl.se casusluk bile yapacak. Vic • 
danı, kalbi. siyasi fikrı, hiı; bir i • 
manı, akidesi yoktur . 

Bu sıfatlarla koca bir cildı dol. 
d urmak kola)·dır. Fakat bunlar 
ü~· be~ seneliktiı. Her birinin taze 
dumanı henüz lülnıektedır . 

Ali i~te buna kara ma;kem der. 
2 numara lı sa rı maske: 
Canımali'niıı bu hü\'i~·e li daha 

fecidir. daha elimdir Çün kü Ali, 
kara maskesinin her noktasını bi. 
lır. Nası l gizli b ir nefretle bakı l • 
d gını. en dost görünen lerin bile 
kon u~urlarken zihinlerinden ne • 
ler geçirdi klerini S<'ZN. Kara 
maskesinın lekeleri o kadar çok. 
tur ki bir tanesinin bilp üzerinde 
durup münakaşa etmc/(e imkiın 
bulamaz. Cemiyetın takındığı sah 
tc la,·ırların. gösterrliğı sahte l"ıi. j 
na.,eb~tlerın al tında bra mas • ı 

kesinin dikenleşmis vasıflarile 

kalbi delik deşik o lmuştur. 

B u yüzden ruh u hastadı r. Bu 
manevi hastalıktan kina., ·e olarak 
ikinci maskesine sarı demişt ir 

Bir tenha bucak. b ir los köşe 
bulsun da ağlamasın olmaz. Çok 
defa da hıçk ıra hıçkıra ağlar 

Gözler i yıllardanberi hiç bir 
çift gözle karşılaşmamıştır. İn • 
sanların yüzüne bakamaz. Çirkin 
vasıflarının ağırlığı göz kapakla • 
rını daima bastırmaktadır 

Al n ından topuklarına kadar ta. 
şıdığı lekeler in. damgala rın; içine 
doğnı bir zehi ı· ırmağı luşu var. 
dır ki cok defa dişlerinin arasınd a 
sıktığ ı 'aıt dudağına b ir kaç da m
la kan oturur. 

Yüksek tahsil görmÜ:j, iyi aile. 
den gelmi~. hisli bir insan içn re. 
na lı.~ın ahlaksız lığını bile bile 
ya~amanın ne olduğu Alinin çök. 
müş omuzlarından, titrek sesin • 
den anlaşılır Şahsı iç in hayat • 
tan hiç bir şey isteyememi~tir. 

İrl•akı. ona, daima her kapının 
eşiğinde· 

- Dur! Giremez.-;in ı demi>jtir. 

Haftalık Askeri • 
lC l l a .. 

• 

Alman - Sovyei cep
hesinde vukuu muh
te m e I hareketl e r 

Yazan: EMEKLi KURMAY SUBA Y 

Bu hafta içinde cereyan eden 
muharebelerden sonra Alman • 
Sovyet cephesi ~u vaziyete gel • 
n1iştir; 

Alman tarafı - Finliındıya kör.

1 
fezinde Luga nehri ağzı - Kin • 
gi•p ve Luga şehirleri dahil ol • 
mak üzere Luga nehri cenup sa. 
hilı - limen gölü şimalinde Nov. 
gurod - İlmen gölü cenubunda 
Lovat nehri garp sahilı - Sokol
nik şarkında yukarı D\·eina neh. 
ri garbı sahili - Smolensk'den 
sonra Dnyeper • Pripı.<t nehirle • 
rinin ıltisak noktasına kadar şark 
sahili ':' buradan itibaren Kiyef 
hariç kalmak üzere Karadenize 
kadar Dnyeper'in garp sahili. 

bir Aıman taarrı.zu. Bundan mak· 
sat, Voro~ilof ordusu ceph-c-sıni 

yormak, Luga nehri ~imal sahili 
boyunda müdafaa yapan Sovyet 
~uV\·etlerini ihata etrr.ck ve Le • 
ningradı cenuptan ~arka doğru 
tecrit etmektir. 

4 - Lmen gölii cen~bunda Lo. 
vat nehrini göl ile Kolm şehri 
arasından geçmek ve Seligçr gö. 
lü bölgesine doğru ilerlemek malc 
sadile bir Alman taarruzu 

5 - Sokoln:k • Rje\' - Mosko. 
va demiryolu boyunca bır Al • 
man taarruzu, Almanlar Sokol. 
nik böl!Jesind. şıddetli muhare
belerden sonra 22 inci Sovyet or. 
dusunu hüyilk kısmile imha ve 
esir ettiklerini ,.e 30 bin esir 
aldıklarını ve Rusların muharebe 
meydanında 40 bin ölü bıraktık. 
!arını oilJirmişlerdi. Rusların bu 
mıntakada yukarı Dııı·ina nehri 
şark sahiline çekildiklerini ve 
Rjev istikametini örtmek iste • 
diklerini tehmin ediyoruz. 

Sovyet tarafı - Yukarıda adı 

geeçn nehirlerin şark sahillerin -
de \'e mevkilerin de şarkında • 
dırlar. Estonyada Talin ,.e Uk • 
raynada Odesa şehirleri de Rus. 
!ar tarafından hala müda faa edil
mektedir. 

Uzun cephenin bu vaziyete gir. 
mesıne sebep olan muharebeleri 
hulasa etmekten ise. onümüzdeki 
hafta içinde ,·ukuu muhtemel ha. 
reke\leri sıralamak daha faydalı 
olacaktır. Bunların hepsini tama. 
mile kestirmek kabil değildir, bil
hassa bu hafta sonbaharın bek • 
!enen sürekli yağmurları yeni 
~artlar doğuracaktır. Bunu da 
hesaba katmak lazımdır: 

1 - Estonyada Talin şehrinın 

düşmesi muhtemeldir Baltıkda. 

kı Sovvet donanması büyük b ir 
üsden daha mahrum kalacaktır. 

2 - Ukraynada Odesa limanı • 
nın - Alman kuvvetlerİjlin mü. 
dahalesile - Rumen tümenleri 
tarafından işgali beklenebilir. AL. 
manalr gemi tezgahlarının b u • 
lunduğu Nikolayef'e ehemmiyet 
vermi~lerdi, Alman ordusu Dn • 
yepere ,·armış olduğundan artık 

Odesayı isgal icın Rumenlere yar. 
rlım edebilir. 

.ı - İlmen gölü şimalinde Nov. 
gorod • Luga şehirleri hattından 
şimale ve şımali şarkiye doğru 

yüreklerini tutuştunn atq • 
ten i~imize haz dolar 

Sevgili vatandaşlar, 
İyi v.ıruşmasını bilen, ka

natlarla havalarını koruya • 
:nıyan milletler, iki yıldattbe
ri, kökleri çürümüs ağaçlar 
gibi, birer birer devriliyor • 
!ar. En mecalsiz günlerinde 

bile ba*ı eğilmiyen Türk mil
letinin, havada da her za • 

man kilhraman kalacğına i
nanımı~. uçan nesli nekadar 
kuvvetlendirebilirsek, o ka
dar sağlamlaşacaktır. Bunun 
için Havacılık haftasında ha
vacı ıııençliğin ihtiyaçları ü
zerinde daha çok alaka ile 
durmah ve Türk Hava Ku
rumuna yardım etmeliyiz . 

Büyıik bayramımızı, Türk 
gökleri kadar berrak ve neş
eli geçirirken bu vazifemizi 
unutmı:valım. 

Türk Hava Kurumu Barkanı 
Erzurum Meb'uıru 

Şükrü Koçak 

Sen ahlaks:zsırı, i\ımada şayan 
değilsın! Sen cemiyet içinde bir 
kangrensin' Ne istemeğe, ne yap. 
mağa gireceksın mel'un ? Sana dı. 
ledigin i verecek kadar cem ıyeti, 
insanları tefessüh etmiş mi sanı
yorsun? Hadi git işine! Önünde 
açılan karanlık yolun desteksiz, 
müdafaasız, serseri bir yolcusu o .. 
!arak yürüyeceksin 1 Ben senin 
idrakinim, ne olduğunu bilirim. 
Bütiin ayıplarından başka bir de 
beni inkara kalkışma! 

3 numaralı beyaz maske· 
Canımali bu maskesini pek 

beğenir. Otuz yıllık de\'amlı mü. 
nasebetlerimize, dostluklarımıza 
dayanarak ben de beğeni rim. 

Beyaz maske'bir incinin ve ikin. 
cinin tamamile aksinedr. Çünkü 
o; dünyanın en iyi, en halük, en 
asil ruhlu insanıdı r. Temiz. na • 
muslu bir ai lenin tek evladıd ı r. 

Geçmişinde hiç pürüzü yoktur. 
Daha mektep sıra larından beri 
şefkal. merhamet. emniyet, ka • 
dirbilirlık, vefagüderlik onun e • 
sas hü\'iyetini teşkil etmiştr. İn . 
saniyel denılen şeye Alı, vazife 

6 - Srnolensk ve Mohibo'dan 
Briansk'a bir Alman taarruzu. 
Briansk beş öemiryolunun ilti • 
sak noktasıdır. Burası düşerse, 

K iyef v~ Dnyeper boyundaki bü.. 
tün Rus kuv,·etlerinin l\Toskova 
ile irtibatı çok zayıflıyacaklır 

7 - ..:omel'den Konoton istika,. 
metinde bir Alman taarruzu. Bu 
mevki d~ beş demiryolunun il • 
tisak noktasında bulunmaktadır. 
Bu taarruz ınkişaf ederse Kiyet 
şimalden tamamile tecrit edilecdı 
ve aşağı Dny~per boyundaki SoV' • 
yet ord•ılarının şimal yanını kav. 
ramak mümkün olacak. 

8 - Kiyef'e taarruz, Pesipet 
bataklığı cen:ıbundan ;ıerleyen 

Alman .<.ıvvetleri Dnyeper lle 
Pripet nehirl~rinin birleşt.iği nok;. 
taya varmışlardır. Bu kuvvetle. 
rin yardımile Dn~·el"'ri şarka ge~ 
meleri çok mahtemeldır. Bu ha.. 
rcket mııvaff«k olduğu takdirde 
Kiyef cenubundaki bazı Alınan 

kuvvetleri Serkassy'den Dnye • 
peri aşmağa ve Kiyefi tamamile 
tecrit. e 1.meğe çalışacaklardır. 

9 - Aşağ Dine boyunda 
Nikopol • Pa·ılograd arasından 

nehri geçmek üzere bir Alman 
taarruz.ı; maksat Azak denizi sa· 
hiline en kısa istikamette inmek. 
Bunun neticesi. Harkof • Kırım 

demiryolu k">ilir, Kırım ve ce. 
nuplaki Sovyet kuvvetler i şimal. 

den ihata edil:niş olur. Daha fe
nası :Mareşal Budyeni ordusu nun 
geri kaıan kısmı da şimalden ve 
cenuptan Alman ıhatalarına nıa. 
ruz kalır. 
Hu lası: Alınanların varmak is. 

tiyecekleri hat. şudur: 
Leningrat • Bıorovıç • Rjev • 

Viazma • Brıans • Konoton - Nu. 
jin • Kiye!. Cenupta Daslograd • 
Azak denızi 'dhilı. 

Fa ,at bütün ou taarruzlar, 
Sovyetbrin mukavemet derece • 
sine bağ'.ıdır. Cephenin ~ıma'. kı,. 
mında ıJaşlıyan .vağn1ul'lar hare
keti ağda~lırabılır. Cenupta şinı.. 
dilik me·ısimin büyük tesi~i ola.. 
maz. Bu itibarla Almanlar ce • 
nuptan z:yade şimalac daha faz· 
la sür'at ve gayret gö.sterecek • 
]erdir. 

der. Fazıleti mücerret b: r mef . 
hum diye tanımaz. Gayet tabii 
görür, tarifi basittı r: 

- Fazilet mi? O insand .r. 
Vatanına, anasının babasın ı n 

m ünasebetszl,klerı yüzünden de. 
g'il, insan varlıg>il<' -'--.;mu t"r V'J~ ~ ""' 1 

insanlıga bütün bir baglılıkla 
bağlanmıştır. Bir gün oısun ağz ı. 
nı açıp da aleyhinde sö~·lenenle
rin en hafifini bile reddetmeğe 
kalk;~maz. 

Kendini neye müdafaa et • 
mıyor ·uı Canımali' 

Dedıkçe bana zehirli bir gü • 
lümseyışle şu ce,·ab. \'erir· 

- Üstüme fırlatılan çamurla • 
rı vıkamak, t<'mizlemek usulünü 
ke;re ttiğim için· ... 

Gözler inden hemen lxışanan 
yaşları kuruturken ila\'e eder : 

- İ~\e böyle, i~te bu u~ul ile ... 
Mutlaka haykırmak, mukabıl ta. 
arruza ~·mek ihtiyacını yene • 
mezsem kalabalık bır dınl<:>y<'n • 
ler kafılesinir. karşısına ı::<'\'ı.' or, 
içımın fer •adlarını mı<sıkıyc bı

rakıyorum 
(Arkası V:.1,.\ 
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A\'E 1 HAKİKİ HA YAT FACİALARINDAN 
• 
1 n -or Buna ne dersin ? N 

-1= Yazan: HAKKI TALAS 3= aş 
Nermin, dirseklerini önündeki Tabıat kanunu icab~erşey za. 

1 ınyıktığıy ·va 
masaya, ba~ını avuçlarına daya - man içinde istihalesini mutlaka 
mış ve gfo:ıe :..._ bir noktaya dik- yapıyor. 

miş derin derin düş.ii~üyord<u. 
Düzgün yüzünde asabiyetten kı . 

rışıklar hasıl olmuş, şakakları -
;rında göz yaşlarının kurumuş iz. 
!eri görünmekte idi. Genç kadı
nın buhranlı bir ruh haleti içinci. 
bocalamakta olduğu ilk bal4~ta 
belli oluyordu. 

Salondan munis ve yalvaran bir 
ses yükseldi: 

- Aldanıyorsun Nerminciğim 

vallahi aldanıyorsun. 
Bunları söyliyen Nerminin ko. 

cası Namık idi. Onu ikna ve tes
ikin etmek için bir sürü diller dö. 
J.ıiyor; düşünceslıun i>cr vu.him 
olduğunu. boş yere üzüldüğünü, 
kendisıne halhatır soran kad:
nın eski bir mesai arkadrı a ve na
muslu bir bayan olduğunu inan
dırmağa çalışıyordu . 

- Ncrminciğim; benim güzel 
sevgilim ... Ben senden başka ki. 
mi sevebilirim, ve gönlümü sen
den başka kime verebilirim. Bu. 
na imkan görüyor musun?. Ha
la mı beni anlıyamadm? .. 

* Namık Nerminle evleneli iki 
yı olmuştu. İlk defa bir toplan
tıdı tanışmışlar, uzun ve tatlı 
b ir ışk ve nişanlılık hayatı geçir. 
diHrn sonra, birbirlerini anlıya
r ak, severek yuva kurmuşlardı . 
Son zamanlara kadar birbirlerin. 
den hiç şüphe etmeden, bozuş -
madan tam bir sevgi ahengi için
de yaşıyan, bu çiftın sarsılmaz 
zannettikleri bu ahenk kıskançlık 
ve garip şüpheler yüzünden bo
zulmağa, değişmeğc başlamıştı. 
H ılbuki başka türlü yerinecek 
b ir noksanları yoktu. 
Namık mühendisti. her ay eline 

l:. Jl para geçiyordu. İyi yerler , 
g he! giyinirler, giydiklerini ya. 
1 ıştırırlar: düşünceleri, duygu -
! arı birbirine uygun, nereye, han. 
gi sosyeteye girseler bütün nazar
ları kendilerıne çekerler. Muhit. 
!erinde nıutlaka gıpta uyandırır
lardı. Sonra karı koca grçektcn 
güzel ,dıler. Nermin, bütün za
rafet \'e incelikleri •Venüs• ka
dar miilcnasip vücudünde, bo -
yunda bosunda taşıyordu: Yuvar
lak bır çehre. geniş ve düzgün bir 
alın, gergin ve mukavves kaşlar, 

iri siyah gözler ... Hele simasına 
başka bir letafet veren mütevazin, 
k usursuz burun ve sonra ayva 
tüylerile harelenmiş pembe bir 

cilt.. Ve nihayet bu parça parça 
güzellıklerin birleşmesinden mey. 
d ana gelen enmuzeç bir kadın 
t ipi ... İşte Nermin .. Namık da 
ona liı.yıktı: Esmer ve gösterişli 
b ir çehre ... Geniş ve hey betli o
muzlarile Nermine yaraşan bir 
boy ve kendinden hafif bukleli 
ince ve parlak saçlar pençeli ve 
tipik bir erkek ... 

E vet.. Birb!rlerini beğenerek, 

b irbirlerine iışık olarak severek 
evlenmişlerdı.. Ne fayda kı her 
Sl'vgi ve U'\'da ayni kalmıyor, za
man geçl;kçe kalites!ni değişti -
r iyor; umulmadk hiıdiselcr, bek. 
Jenmiyen tesadüfler nezih ve e-

- bedi zannedilen bu bağlara nan. 
körce silleler vurarak onları kı

rıp parçlıyor. 
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* Yukarıda da söy;ediğimiz gibi 
Nt.:rr11ın, son zan1anlarda koca -
sından şüphelenmeğe başlamıştı. 

Onun ahvalinde hi%<.·dilecek de. 

ğ)şiklikler se;liyordu. Ken4sine 
karşı eski ve ateşli sevgiyi gös
termiyor. muhtelif vesilelerle onu 
üzüyor ve kırıyordu .. Hulyalı .. Ve 

gönlünde başka meşguliyetler ta. 
şıyan bir insan halini gösteri -
yordu. 

Hatta bu yüzden kocasını kuv. 
vetli bir kontrol allına almıştı. 

Münakaşa cttıklerinden bir gün 
evvel pazar alınası dolayısile Bü-
yükderedeki akrabalarının yanına 
gitmişlerdi. Güzel bir denız se

yhatınden sonra Büyükdere iske. 
lesinden ayrılıp asfalt cadedden 
yürürlerken şık ve güzel b ir ka
dın yanlarına yaklaşarak Namığın 

elini sıkmış, halini hatırın ı sor. 
m~. nezakelsizlık de yaparak 
yalnız kocasile meşgul olmuş, o
nun eski bir sevdalısı gibi gözle. 
rinin içıne derin derin bakmış•ı. 
Gerçi Nermin iskelede kendile -
rini karşıhyan akrabalarile meş. 
gul gibi görünmüş, fakat kadı -
nın bu hareketlerini gözündn hıç 
kaçırmamıştı. Bu vaziyetten mü t-

hiş sinirlenmekle beraber, mevki 
icabı o gün kocasına birşey söy-
lememiş, eve döndükleri zaman 
aralarında münakaşa başlamıştı. 

Yorgun olduklarından akşam bu 
sözleşme kısa kesilmiş; gece bir 
fasıla verildikten sonra sabah er. 

· kenden kocası vazifeye gitmeden 
yine devam etmeğe başlamıştı. 

İşte bu sabah Nam\k vazifeye 
gitmeğe ha .. •rlanırken hem tuva
letini yapıyor, hem karısını tatlı . 

ya bağlıyarak evden ayrılmak is
tiyordu. Hakıkatle karısı bu id-

1 

dialarında haklı idi. Çünkü Na -

mık, bir gün evvel Büyükdere -
de kendisile konuşan Şefika adın
daki kadınla iki aydanberi konu- j 
şuyor, mektuplaşıyor, fırsat bul- I 
dukra da buluşuyordu . 

Bir gün Nermin kocasının elbı . 

sesini ütü lerken ceketinin ceb in
de bir mektup bulmuş. rumuzlu 
yazıldığı için birşey anlıyamamak. 

la beraber, müth iş şüphPlenmiş, 

fakat bu mektubu kocasına söy-
lememişli. Hadiselerin cere>·oni le 
o mek tubun bir gün kendi kendine 

bcr hakikati meydana ç ıka raca -
ğını düşünmü~tü. l\lektupta Şe -
fika imznsının bulunması ve bir 
gün önce karasının konuştuğu ka. 
dına Şefika Hanım diye hi tap et
mesi arasındaki bu isirn rabıtasın ı 

sezmiş ve masada asabi asabi dü. 
şünürken bu cihet birden bey -

.ninde bir yıldırım gib! parlmıştı. 
Kocasının: • Yanılıyors~n. bo. 

şuna üzülüyorsun • gihi riyakar 
sözler söylediği bir sırada . 1 erm;n 
birden yerinden fırladı, önündeki 
sandalyayı bir tarafa fırlatarak 

asılı duran çantas1j1daki mahut 
mektubu çıkardı. Mektubu elinc!'c 
sallıyarak . 

- Namık ben boşuna üzillüy.;-

Bir Cinayet Davası 
Yazan : ETEM İZZET BENİCE 

CELSE AÇILDIKTAN SONRA 
Muhakeme tekra r açıld ığı \'a -

kit herkcsdc bır sus pusluk \'ardı. 
Fwt, Cemil kaşın ın üzerınden 

('l ıni ayırmıyordu. Anla şılan ba. 
{ına çarpan çant.ının acısı hala 
g<'\·memişti. Gözü de baygın gibi 
itl ı. Ba:ıt göğsünün üzreine düş .. 

müş, düşünceli dilşünceli duru -
yı>rdu . Hakim çok sert ve asab ı 

görünü~lü idi. Ayni asab iye t ve 
s :nirlilik içinde sordu: 

- Annenızle alakadar olan 
b:ışka, erkek \'ar mıydı? . 

- HayLr ,·oktu. 
Fakat Gil" n bu cevabı çok dur

gıın bir eda ve çol< bitkin bir oeı.. 
le verdi, sonra: 

- Yüksek hey'eli hiıkimenin 
soı u la rır.a cevap \'Crebılmek ka - ı 

biliyetin i kendimde bulabilmek ı. 
çin bir no ktan ın aydın lan masını 

is terim . 
Dedi, deva m elti: 
- A,·ukat Cemil benim içln 

ah laksızd ır, dedi. Bu bır isnattır, 

yahut da dogrudu r. Eğer doğru ise 
bu saniyeen itibaren değil huz.u. 
runuzda, alneiyette de kendi hat
ta kendim karşısında bile yerım 

yoktur. Yer yüzünde asla vücut -
!erine tahammul edemiyeceğim 

insanlar ahlaksız \-erçevesi ıçıne 

girmiş bu lunanlar olduğuna göre 
kendi ahliıksızlıgın.a kendimin 
h iç tahammülüm yoktur Efkarı 

umumiye huzurunda yapılan böy 
le i tılı amın ya isbat edilmesi, ya
hut da en kat'i şek i lle derh al tek. 
zip ol unması ve her ~eyden mıı • 

Kocasının saadeti uğruna Ley
la kendini nasıl feda etti? 
Elinde bir istida Adliye koridorlarında üzgün ve p·erişan 
dolaşan genç bankacı her gördüğüne bütün bir heyecan ve 
ümitle soruyordu : - "Gördünüz mü onu ? Leylacığımı gör-

dünüz mü siz ? Ne olur söyleyin bana !. .. ,, 

-----ı( Röportajı Yapan: BALfJB. CEMAL )ı------J 
.1 Onu ilk defa Müddeiu • 
mumiliğin kapısı önünde gör
düm. Otuz, otuz beş yaşların
da tık, temiz giyinmiş bir er
kekti. Kederli y,üzü, durgun 
tavrı ve ıabit bakışlarile bü
tün bir ıztırap yığını halinde 
duruyordu· Ara sıra yanından 
geçenleri garip bir melalle 
süzüyo': «- Gördünüz mü 
onu??. Leylacığımı gördü -
nüz mü?» d •.yordu. 

Kalbiııı.de bir merak uyan
dı: Bu şık kıyafet altındaki 
muztarip benliğin derdi ve 
aradığı ne, kim olabilirdi? 

Biraz ıonı a bir sigara te -
atisi onu tanıınama, macera
sını öğrenmeğe kafi bir sebep 
oldu. Ve loş koridorun ileri
sindeki pencerelerin kenarı
na yanyana ilişirken hazin 
bir ıesle: 

- Karımı arıyorum! .. 

Diye söze başladı. Sonra 
ayni icli ahenkle macerasını 
anlatmağa koyuldu: 

«- Evet karınn arıyorum. 
Üç ay evvel kaybettikim ha
yat arkadaşımı. . Bir şehrin 
maruf bankalarından birinde 
memurum Annem babam öl
dükten sonra kendim gibi 
kimsesiz, yt.tim bir kızcağız· 
la evlendim. Karım orta mek

tebin 7 inci sınıfına kadar 
okumuş, terbiyeli, mahcup, 
çok güzel bir aile yavrusu 
idi. İlk zamanlar çok mes'ut 
oldum. Fak<' t sonraları sene
ler birbiri üstüne yığıldıkça 
evimin gündelik hyaatı beni 
yavaş yavaş yormağa başla
dı. Hergün, i,imle evim ara
sında gidip gelmek artık 
zevkıiz oluyordu. Leyladan 
1epeyce usanmıttım. Sık sık 
kavıta çıkarmak için türlü 
bahl!neler anyordum 

Bir ~ün çıo lıştığım ticaret
haneye ırele11 veni bir dakti
lo ıı.radıiiımı da beraber ge
tirmiş oldu. On beı gün için
d e N!lzan adındaki bu kızla 
anlaşmış, onu kendime yeni 

(rum, manasız yere şüpheler\: • 
yorunı. Buna ne df' rsin., .. 

Kocası afallamıştı, rengi d~ 
ğişmis. hatta elindeki elbise fır
~ası bile yere düşmüştü. Masum 
bir suçlu edasile: 

-- Yanılı)'Oroun, diye bildi. 

kaddes tanıdığım haysıyet ve şe· 
refimin iades ı lazımdır . Yüksek 
hakimler sizden ısrarla b unu is -
t iyorum. 

Ve .. bu sözlerim takıben Güıi n 

oiduğu yere yığıld ı. Hüngür hün
gl1r ağhyordu . 

Bu a gl• yış hak imler üzerinde 
old uğu !< adar bü tün dinleyiciler 
üzer indF de dnin bi r tesir bıra. 

kıyordu. Güzin baygın gibi id i. 
Avuka t Muzaffer söz a ldı ; tees. 
sürü nü :fade eden bir sesle: 

- Ç~k şavanı teessüf bir ha
dise g~ı;ird i k . Fakat söylenılen 

sözler pısikolojik darbesini he -

n üz dernm ett i ği kadar üzerine 
t itrenen bir 'lamus hakkında da 
efkarı ·.ı:n u miye huzurunda çok 
tahripkar olmuslur 

Diyen·>< söze başladı ve .. de
vam eltı· 

- Güzin henüz yirmi yaşın -
dadır . K0lleji bir yıl önce bitir -
miştir. \'e birkaç nyda nberi de 
babasının ~an ın dad ır Ömr ü mek
tepte g"ı:en bir genç kız için bu 
taı-a b~yan ik i ;-e y<> de lalet eder .. 

bir sevgili yapmı,tım. Artık 
evimi ~ık sık ihmal ediyor, 
bazı g e celer en ileri saate ka
dar vaktimi bununla bera -
her geçıriyordurn. Karım ben· 
deki büyük deği,ikliği anlı
yor, fakat ıeasiz bir tevek • 
külle kartılıyordu. Bir gün 
fena bir tesadüf, Nazanla be
raber kolkola köprüden ge -
çerken bizi karımla yüzyüze 
getirdi. Lakın, o hiç görme -
mezliğe geld i 
Akşam eve dön ünce karı

mı sararmış, solmut bir yüzle 
buldum: 

«- Benden bıktığını se -
ziyor ve •üpheleniyor,.!ium. 
Fakat bugün artık her şeyi 
gördüm. Yazık sana!.» diye 
birden hıçkıra hıçkıra ağla
mağa basladı. Gönlünü ala -
cak yerde aksi aksi cevap 
verdim. Ve hatta: 

«- İşine gelmiyorsa ayrı
lahm L~vla !. » değim. 
Cevabım karıısında derin 

bir teesürle sendeledi. Yaşlı 
gözlerile acı acı yüzüme bak
!!· Son~a hıçkırıkları daha 
coşkun, yüzü daha sarı oldu!. 

Bu vak'a.lan sonra bir haf
ta hemf;n hiç konuşmadık. 
Her akşam eve geldi~im za
man oı.un vavru yüzünün bi
raz daha lolduğunu, giizel 
gözkapaklarının ağlamaktan 
bir parça daha çürüdüğünü 
görüyor ve acır gibi oluyor
dum. Fakat bu muvakkat 
merhamet; öbürünün, dakti
lo sevgilimin tahatturu ile 

hemen dağılıyor, tam gidip 
Leylanın gönlünü alacağım 
yerde Nazanın apartımanına 
koşuyordum!. 

Böylece birkaç günü daha 
arkada bıraktık! 

Nihayet hır cumartesi ak
tamı korka korka bekledi -
ğim şey oldu: işimden eve 
dönünce yuvayı bomboş bul
dum!. LııYla masanın üzeri
ne bıraktığı b ir mektupta ar
tık müıterek hayalı"."lbızın bir 
zevki kalmadığını, eni ö -
biirü ile mes'ut bırakmak için 1 

kendini feda ettiğini bildi -
riyor ve •unları ilave ediyor
du: 

«- Seni çok, hem pek çok 
sevmiştim. Hala da seviyo
rum. Fakat ıen benim gibi 

B'irisi ct·miyeti n namusu V€ na
m ussm :ık diye takip ettiği zevk 
ve sevk• tabii meselesine, d iğeri 

de seciyesindeki noksana, itiraf, 
ded .kofo yapan, yalan söyliyen, 
k umar oynı yun bu ve mü masili 

harekelJ.,rde bulunanlara da ah
lıiksı z dPnilir. Güzinin bu tarzda 
b ir t'as:;ı uygun harekeli de bu
güne bdar tesbit edil mL; değildir. 
Her iki •avsifin dışında kalan genç 
bir kız :çın huzurunu~d a ve aleni
yet içinde ahlaksı zd ır demek ne 

vicdana • .ne de kan una uygu n de. 
ğilddir. Böyl~ b ir uygun sU?Zluk 
ise anc.tk Güzinin haleti ruhiye. 
si üzer inde 'l'Üe:;sir olmak için 
bulunmu~ b:r tedbir neticesi ola. 

bilir ki o da çirkindir. A rnkat 
Ceı:ıı ılin böyle bir ç:rk nliğe he

ves ede~eğinı ta hm· n etmek ıste
m=. FJ kat, Jurup dururken bir 
genç k ı> hakk ı nda hiçb:r vesika 
ve hiçb 'r iareye bılc sah'p olma. 
dan ah.aksızd ır hükmünli \'f'r -
me,., kr ıı disi n • n maalc ;-cf his lerine 
kapı ldıgı ve .. bu )·tizden }wpi -
ınlzi rt•.ıcıde et t iğinı göst eri yor, 

kimsesiz, b u it b ir kadından 
bıktın. Belkı bunu öğrendi -

ğim o :ıkşam bur adan gitme
l iydim Lakin hayattan kor -
k u yordum. Senden ayrılınca 

kimsesiz ve bes parasız ne 
yapacağımı, nerelere kaça -

caeımı düşündükçe deli g ib i 
oluyordum. Kalışımın sana 
verdiği büyiık azabı o gün

den sonra daha iyi anladım. 
Ziyanı yok öyle olsun !. Se -
nin; bayır sizin saadetiniz i
çin ben kenJimi feda ediyor 

ve kimsesiz mvecudiyetimle, 
sokak kapl'ııızın arkasında 

kaynaş.ı.n kalabalık arasına 
ben de karışıyorum!. » 

Mektubu okuyunca o kadar ı 
acı duymadım ve Nazan ile 
artık hep beraber geçecek 

hayatımızı düşünerek sevin
dim bile!. 

Lakin bu sevinç hiç de u
zun müddet devam etmedi. 
tam bir kokot ruhu taşıdığını 
bilahare h1' yük ihane tile an
ladığım bu daktilo; kısa bir 
mütteı·ek havatımızdan sonra 
kendine kalbini ve keıeıini J 

açan oir tüccarla beraber A-
nadoluya kaçtı!. ı 

Birinci gidişi takip eden bu 
kaçış beni de yapyalnız bırak
tı. Maneviyatım gibi maddi
yatını da değişti. Akşamları 
eve gelince sıcak bir yemek, 
top!"' bir oda ve beni bekli -
yen bir yüz bulamıyordum. 

Bekarlığın, sefaletin, evlili -
ğin saadetini her geçen günle 
beraber acı acı anlıyor ve 
zavallı küçük Leylacığımı 
için için arıyordum! Biraz 
sonra bu duygularla bozulan 
hayatımı tekrar düzeltmek, 
af dileyip barışmak için her 
ta.rafta soruşturmağa b~la
dım. F.ıkat yoktu? Ne olduğu, 
nereye gittiği belli değildi . 
Şimdi Müddeiumumiliğe gel
dim. Bir kere de civar vila -
yetlerdcn soruşturulmasını 
yalvaracağım. 

Onu n bulunamayışı ile ne 
gündüzlerimde tad. ne gece
lerimde zevk kaldr. 

Akşamları yalnız eve dö -
nünce sofranın basına otu -
ruyor ve onun bomboş duran 
yerine, yemeklere baktıkça 
hayatta yapayalnız kalan 

b u takdirde de şimdı kendisine 
dü~e11 \·azife ~udur. Ya Güzin ah 
Jaksızd.. yahut da değildir. Ah
l aksız ı.oe bunu muhakemeye kar
şı değ: 1, v!cdanı am meye kar~ı 

isbat e tmelid:r. 
Bır ıorofesür sırf muhakeme... 

n ın gid:ôı ve ~ahitleri n ruhi ah
vali üzeri nde müess;r oJan mü-
13.hazas<e kanunun huzur ve hiı
k imde ,.ijyJenılen sözleri su~ say
mamas·nı esas ittihaz eder~k bu 
tarzda hir teknik yapmıya tenez
zül edemez. 

O haide h:iviyet ve benliğini 
şüphede bırak1ığı gem: kız için 
söylerrrırıi~ bulund uğu sözleri de 

ya ret Ptmeli, yahut da ısbal 

etmclid '" Keııd'sini d:nleyt•n u
mumi ncdan bu yolda profe -
sürün ı1ğz1naan c:ıkarak keli .. 
meleri lırkl:yı·r. 

!':luza:f~rin bu söz~erindl'n son
)-a Yed~t: 

- K 11M. fpc, bır iftira ya uii
ranıı~t::· .ı\ht.iksız v·C' nan1ussuz 
olan cc ,;.-.et Pn ~l'nı ~.rld,.·ttiği 

sucl~1rıi d.l!l~has ıı 'uı d l. Büy!c 

. . 
AVRUPA HARBl/llN · 
YENİ MESEL'Eft' Ri 

Hindiçiniye dair 
J apolar bu sefrr sessiz sadasız 

Hindiçinıyi ele geçirmiş oldular. 
Geçen sefer elde edemediklerin~ 
bu sefe~· sahtp olmak fırsatına 

erdiler. 'Teçen sefer ile bu sefer 
arasında pek büyük farklar va·. 

Malumdur ki Hind.içini T"lese -
lesi yalnız şimdiki Avrupa ha; -
binin ortaya çıkardığı bir mese
le ve şimdiki Fransanın mağlüp 

bjr halde olmasından istifade ile 
Japoyanın orayı işgal etmeği is. 

ternesinden ileri gelmiş bir key. 
fiyet değildir. 
Avrupanın büyük devletlerinin 

birbirHe kavga halinde bulun -
ması uyanık olan J apon siyase -
tine Uzakşarkta yeniden yeniye 
fırsatlar hazırlamıştır. Yalnız şim

di değil, geçen Avrupa harbinde 
de Japonlar Hindiçini için ne e -
meller beslediklerini belli ediyor. 
!ardı. O zaman meselenin ortaya 
çıkması şöyle olmuştur: Fransa 
ile İngiltere harbin başında Av -
rupada garp cephesinde Alman -
!ara karşı koyd:.l.darı askeri kiıii 

gömüyorlardı. Yeniden başka cep 
heler açılıyor, müttefikler garp -
da. şarkta muharebelere girişme. 
ğe mecbur kal.yorlardı. İngiltere

nin hazırıığı 'se bitıırek için za
man istiyordu. 

Hüliısa müttefikler için endişe
li, üzüntülü aylar, Japonyada ma
lüm olduğu üzere Avrupalı müt
tefiklerle beraber vaziyet aldı. 

Almanların Uzakşarkta kaç se -
nedir yavaş yavaş sokularak el
de ettikleri yerlerı onlardan al
mak içın fırsat çıkmıştı: J apon -
!ar da Almanya aleyhine harbe 
girmeği kendi hesaplarına fay -
dalı görmüşlerdir. l<'akat Avru -
padaki müttefiklere edılccek yar
dım bu kadarla kalmamış idi: 
Mı..i~terck davanın kazanılması i

çin Japonların A\Tupadaki müt -
tefikler lehine daha müessir bir 
surette hareket etmeleri lazım 
geli)·ordu. İşte o zamanlar müt • 
tefiklerin bazı mehafilinde hu -
küm süren haleti r uhiye de şöyle 
idı: Bir kere başlıyan bu harp e
ğer böyle kalırsa çok uzun süre -
cektir. Rısya :n, Fransanın ve 
ingiltereııin kuvvetleri bu harbi 
başarma!\a kfıfi gelmiyecek, har
bi biran evHl hem de müttefik. 
Jerın lehine olarak bitirmek için 

daha başka kuvvetler lemin et -
mek lazım. Bunu da J aponyadan 
istemelı. 

Bu devir. 914 harbinin ilk ay -
ları, harbin çelin hafta ları birbi
rini tak " et tıgi zamanlardır. Mu
haripler harbe daha iyiden ıyiye 
alışamıyorlar, bunu çabucak bi -

Leylacığı dü•jinüyorum: 
«0» acaba şimdi aç mı? 

Karnını dc.yuracak bir şey 
bıılabilivor "?lu? 

===='",,..../ 
""'"ıı japonların Akel' gil 

yarım m ilyon aı ~ 
derme si m evzuu. Jıııif 
la n ıtünün yürıı~ı· 
türlü he.ıapf,P v~ 

.~ \ 

t rerck bir an evvel Z• ' f /\ 
mak suretile işin iç ndcf ıl ~ ' !bis 
mağı düşünüyorlar. ~t, n. 
mümkün? Harp hem 0"'.,r>- ~h..~da 
hem şiddetini artt.rar.ak. i çı '<ı•bt r 

sahasını genişlelecek tı lı ~ı liı <ıı 
bitirmeği düşünen b•11 /> A ~.~ 

y•"' """~ ! lılar, hemen Japon l arın t~ ş ~· 
,ıır. ... ,._ 

nı temin etmeği hesap , ' 1° !.;,ıtı 
kendilerini alamamışJard• ır. ~ılt-, 
buki J apon siyaseti k<11d

1 ıa ) • 
fiine doğrudan doğru) a _, ~ llt 
etmiyen i~lerde rruıtefik·~,. t~, . 

cgr "'er !ay kolay yard m etm ~ ~ı 

vesli görünmemiştir. Jal'°;a ı t~~ 
ğer 500 bin kişiyi AvruP8

'_,, / ~-!! t 
<3" . e 

lıyarak Almanlara karŞ'• ~ 

hesinde müttefiklere yarıl• 
1
, ~ 

k ""ru ... ~ ru rsa zafer muhakka r Jll' ~ le 
d!!; yani J aponyadan 111 Oı \a 
umanların no1<tai nazarı. ti ~~ 

Lakin bu kabil hayaıiıt3 f' ı a · 
mütalealar Avrupada bB ~ 4i 
telerle onları okuvanlar 
ededursun hak ikat J, tıa 1 

renler de Jponln rııı boık 
e 

milyonluk cesi m bir kJ"
1 

dermeğe mukıı l!il A\'ruf 
tul' ne isteyeceklerini sorııŞ 

1 
lardı. İşte o zarr.an anla 
bu yardımın k;;rş ılıgıııı ' 
işi de Fransaya yüıd<t 11

' , 

- . ıe~ 
Askeri terfi lıB 

"' (Dünkü s~ıyıd311 

Albaylıi)a terfi ect<n r .J 

bayları: Cemal Akıııcı, ~ır•' 
neli, Hamdi 1 ürkoz, şu• c J11 menoğl:ı, Nasih EnıJll , c ... 
Zihni Batur, K;wrıı ,.\ı~l· 
Akyürek, Ziya Demirer ' 
Hasan Ayd.ogan, Hiizıın 
Şükrü Togay, Ata . .\~ 1 
Barlas, Hakkı Tuğyur, ~" 
gar, Vasfi Demirf'tııÇ•• 
Halil Yücel, AI.met 'T3 11'~ ı 
Idisal, Nuri K.zıltan, T&fl .,, 

. oıı v 
Memduh Teke,, HiJmı •"' 
lüsi Tozun, Avni Ucukılı' 
Gcrdus. jSııi' 

Albaylığa terfi eden 
yarbayı: Zühtıi Tetıı< . ıı 

- ' tı ;ıf · 
Albaylıga terfı eden ~,r· 

Rıfkı Ayreden, Recep Ç3 
,. ,,, 

Albaylığa \cdi eden. :r~!i 
Hulüsi Yı.i rıial, Necrtl1 

Necati Kamp. ıe•°'~ 
Albaylığa terfi eden Jı ıP 

lar: Mümtaz Erbil. ibf: • ! 
Şahabettin Etliye, şe ';.» 
Haydar Oktay, Hüsn~ p.'ıf· 
Sabri Toraman, Tevfık ·ı•· l 
za Togay, Kemal So) 

Güler. ,.,I' 
Albaylığa terfi eden ) 'rC 

!er: Cemal Ucer, Sabrı V' 
Yüksel, Mazhar Sümer.,/, ı 
Atbagu, Selman ııter . . 00jv 
Kiızım Acarer, Asaf .M. c··' -
lil Nayman, Tacetti n f,ı ~ "' 
Ulusoy, Şahabet tin M~ll" , 
ket Akyu rek, Akif 1 ,cı" 
Gökgöz, Bekir Tıra k. ~~r' 
kat Lütfi Oska Enver "' ' ' {ı , -

T<>pçu albaylğına te:3 ı ~ 
Abdülgafir Ars<>y, :f!e, 0' 
Ziyaettin Alp. şevket 
Kamil Otağ. rfı ı<1'~ 

Süvari albaylığına tettiJI 
Ömer Alpaslan, Mulı' 

Gecelen rüzgar esse, şimşek 
çaksa, sokakta köpek hay -
kırsa ürperiyorum: Leyla 
şimdi yalnız l!Jı? Bu yağmur
lu gecede fırtınadan korku -
yor, talihsiz başını yorgan al
tına saklı yarak ağlıyor mu? 
diye titriyorum. Bakalım da
ha kaç gün, kaç ay ve belki 
di ömrümün sonuna kadar 
hep bu arayış ve tahassüsle 
titreyip inli.Yeceğim? 

Mahmut Kayaalp. .rfı ~ 

J 

Hava yarbaylığına t fi ~ 
Esat Yarkmos. Osrtl3 

Hulki Gökdeniz. 

b ir isn ı;il yapmı" olanı da ayni 
suçun cictmga. j ile damgalamak 
lazım gelir Avukat söylediği 

sözde keııdisıni haklı biliyorsa 
derhal ızahat \•ermeli, aksı tak
dirde sciyledi~' sözün yalan ol -
duğunu tavzi'ı etmeldir Bir genç 

kızı n hayat \'e istikbalmı alaka
l a ndıran böyle bir mevzu üze • 
ııi nd e yiı k sek heyeti hakimen\n 
de mü riah alesi ni rica ederim. 

Bundan sonra profesör Cemil 
kalk• ı. 

- Scı?ienmın derin b:r alaka 
U\)'andırdığını görüyorum. Bun. 
dan doıayı memnunum. Ancak 
bir nokfayı hakikaten ben de 
ta,·zih etmek ister im. 

Diyerek söwnü sürdiirdu· 
- B0 ıı Güz,n içın ahlaksız .. de- j 

dim. Fak::1t SÔlÜmü bitirmemoC' lm - 1 
k~n vt·"ılm<d i 

Baş.rr:a bir çanta daı oı·si ndi. 
ııaıen onun <.ıt s;n ı hi~:o.<'Sl\.ttfum. 

Briki de bir kaç gün teda\ ·> ı icap 
ettirecek bir v azı~·(-( alacak' Ka. 
şırrıın uzE-rinde bir kısmın şi~!iği .. 
gını ve sızladığını du}mal<t~yım. 

ti": 
rı 1 11 

Yüksek hey'et ı h~.kırtl:oıı~ 
olduğu H•çhile soıu. · bif tı1 
dar dinlemek en basıl b~ııU~ 
ret kaidesidir. Guzın J<f,,J~ 
yapmamışt ır. Bu bil~ ~ 1

1 ah lakı üzerinde bi r 01~, r~ ı 
a lın abi!;r. Esasen ben · ~ ı- 1 ı 

. etı" 11 
l iık s ız derken cemı) eti~.,. 
n u n u n c ürum t eıaJckı ·:;tt'11 ' ı 
Jaksızlığı ;,a ret etmek 

1 
ıe~ J 

~ - et ~ · 
1\1 uaşereı \·e cemıY ~ 

ıan ~I' 
çerçevesi dışında ka 11er1 

!ık ifade eden harek~Jıl~~, , 
de durmak istedı rtl· . df !>'. 

' . . blfl ı ı 
telıf tarıflerınden . 81ıB • 
vedir. Terbiv• li oırnı),. 1 JP''• · - " sa 11" sız demek de tabıı ~ \f 1 

Ben G üzin han.ı rıı: 0 ôU~ l 
dL»Cn birisi degıJırn·.8 ra11 ı 
süren mübaatsız b~~]( 1ıı0~ı 
' ,.e madmazel ha ; • 
· 1 rt • a gır ve fed ıthartl 8 ı ~ • 

rÇ k' rl" • Herhangi bır gı · Jtı O r 
Jcrndisinin burada u eP". 

. . af Jıôın ,, 
l ı nmesı ıns sız ~ 1 ğı' 
id i. Ben bu in'" f"'' : cr<l''~, ı• 

Güzin ıı·t urduı;u ;JJ<""' 

). 

• 



Musolini Şark cephesini 
zivaret etti ve Hitler'in 
dÖrt gün miaafiri ol -
du - Lavalin sıhhi va
ziyeti vahimletti - Ruz-

\ velt pazartesiye nutuk 
ı\bı.t yazuun meUnleri Anadolu 

r'•· ı•ıısı bultenlerınden alınmıştır) ::::s:o:'y:l:i:y:ec:e:k:.::::::=: .,,,, d -
~ e en: f.!uammer Alatur -
~ "Ode nc•redilen resmi bir man General Nediç'i bir Sırp 

Oq .d ' k b' . k - tını >· ti ~. Hitler ile ~lusol~ninin a ınesı urmaga. memur e. ~ 
~~r r'ın karargfilunda "25 ağUS- tir. General . Ne~ıç bu . vaz.ıfeyı 
liı~n 29 ağustosa kadar dört gün kabul ve kabınesını te~kıl etmış. 
~·idi. hır mülakatta bulunduk.lan tır. .. 
Ş l':ltr.ekted· General Fon Dankelrnan bu mu-

t»'t.;ı[ v-e ce~r~p umumi karar_ nasebe~Ie ?ir nutuk söyliyerek 
~r:rında yapılan bu görüşme- demıştır _kı~ . .. 
& • har'-'- ink·-• d •- Hukumetın rolu memle -
..., ıı' ~ ı.,....ı .ve evaınt . b' k di f t' 
ı~ "'kadar bütün askeri ve si.. ketin ızzat en men aa ıne o-
!'ıti!ll<ıseJeier bahis mevzuu edil- !arak sükCın, nizam ve emniye. 
P<lı/ Bu ziyaret münasebetile tine nezaret etmek ve Alınan 
"'··er ve Duçe şark cephesinin kıt'alarının ürerinden kendi iş -
~ noktalarını gezmişler. ez- !eri olmıyan bir vazifeyi almak-
li:ı; ,_ lt_alyan fırkalarından bı _ tır. Bütün hüsnü niyetlerin iş bir-
~"'llış etmişlerdır. !iği ile memlekette bir tahavvül 

~•~ Up cephe9 'ni ziyaretlerinde vukua gelmesi gecikmiyecek ve 
;..~'lal F bu temel üzerine Sırbistar.da a.. 
. "'ll ~ • on Rundephep tarafın.. 
~~a""laını.anmışlardır. Bundan dalet dahilinde iyi bir sosyal ni-a h zam kurulacaktır .. ·Qu il ayı Mareşali Göring ve 
~l<ulı.i ~şkumandanı Maresal Fon RUZVELT PAZARTESİYE 
h••rctş ın. umumi karargah lan NUTUK SÖYLİYECEK 
l..ıl\' e~ılmiştir Birleşik Amerikl Cumhur Re-

ıl.L iN SIHHİ VAZIYETİ isı Ruzvelt pazartesi günü Hayd 
~er VAHİM Parkta radyo ile neşredilmek ü. 
Ya "ayda bir suikast neVicesin- zere bir nu!uk söyliyecektıı·. 
. ,'alanan eski Fransız Bas - Bu nutukta japon Başvekili 

~te1. ~lnden La valin sıhhi ~ Prens Konoyenln kendisiı:e gon-
~\li~~ın veha ~;>et . peyda ettiği derdiği mesajdan bahsedeceği ve 
~n llıekte""'. Bır kurşun kal.. Amerikan - japon müzakcreleri-
~el !>ek yakininden. geçtiğinden nin hakiki mahiyet.ini anlabcağı 
\ •li ce .. aıneliyat yapılması teh- zannedilmektedir. 
·I aı!,0rulmüştü. Şimdi böyle Bazı Amerikan gazeteleri, KC>-
lu bhyata zaruret hatıl ol- noye"n n Ruzvelte gönderdiğ• me. 
~ '1dirilmektedir. sajla ik. ıremleket arasında bir 

~ ~aı ·ı q 
0 

ı e beraber suikaste•uğ. uzlaşma siyaseti takip e.tiğini, 
·~tı. \' eat'ın yarası daha ha - diğer bazı gazeteler ise Rus - Al-

·' b•r akalanan suikastçı hu - man harbnin neticesini beklemek 
lıiı'Ie-·, . . mahkemede muhakeme için vakit kazanmak istediğini 

"\"'l\tır \> : yazmaktadırlar. 
EJl!ı SIRP KABİNESİ Tokyoda yapılan fevkalade bir 

l S<ıbistaTEŞKİL EDİLDİ kab'nc toplantısında japon askeri 

~Odan~~!~A~\m:~" ~rdula.1'! başkanlan da hazır bulunmuş _ 
~anket- tardır. 

t edavi için lran karekita 
~ 
h l'ıt~ h 11 ınci Sah.i!eden Devam) ( 1 inci Sahlf<'Cen Devam) 
._ıccı>'t k asta.Itk, öksUrillt _ çocuklann de, İngiliz ileri kuvvetlerine mül<iki 
l llttıı.~blhyeUne gore bı.r, iki ci.ın- olmUilardı.r. 
~nı t\·ı,.ı geçmektedir!.. Amerıkada BWlunla beraber Tahran şehri mu
~'t ~et.bu usul altımı~ bo,'Ttlacalı haı-:anıatın tatihnden yarım saal ev
"tı 1)1 rı:~ltlde tatbik edilm_~ hıep:;in- 1 vcl. dört bombardıman tayyareoı tara-

ie l\. 1celer alınmıştır. Ut ay ev- fından bombalanmı:;tı..r. Bu tayy;:ı.reler 
a,"li~anyada tatl>ik olunarak ay- Sultanabad varo;;una allı bomba at.. 

b._ .... l\J.ı . elde olUnıntı.jlut"--. 1 nı.ı.şlardır. 
t"~t ıı:a1 l Ontr tM.ı.nuo inıenne J MukaddL'S ~ehir olan Kazoin, ~leş
tı,_"-!l~l"a\'~ Yollano1;t mUr:acut et.mlj bet ve T<ı.hrantn yırmi mıl Garblnde 
~~- •lııd•kı Umuın Müdu.rltik mil- Karaı; şeh.rleri de bombardıman edll-

-.'lf!.., ka. ile karsılam~, ırJ.n ver- miştir. 
ı,~f.! l\li S . .. İngiliz ve Sovyet kuvveUerln1n ile
lo. '""1 .. ı •ıt Oner lle hasta . Ç<>CUtu ri. hareketleri sür'atle devam etmek
~~l·tı: bu sabah, Yeıılko7une tedır. Her ikı ordunun bugıin yarın 11-
11:, '"'!• ve 8,30 da hareket eden tı.ak pe7da etmeleri. beklenebilir. 
tt- 'tı bir t!'er olmadığından 8,'10 _ta Ta~ Ajansı, Ktzılordunun Runıiye, J 

''dlr, T 77are ile Ankanya gıt- Merge, !'~i~ne,, ~ndcrş.~h. GorJan'ı ~-
':ıJL~"ıırıer ayYare kalkarken kuçlik ı gal .ettiguıı bildırmeklectil'. 1 
... ~ıe . aııneainin kucağında ök.su· 1 Muttefiklerin .ilerlemelerine nıanı ol-

~))ittql'Sılmıt.. ağlanuib.r!.. Pilo- nlanıaları fçin Iran kıt'alarına lirzun 
'l)trrıe,.1ey_ı 2500 metreden ;yulau·u.ıa ı ge~en emirler verilın:~tir 

aflı 11 ılca edihu.lştir. ~am yıne 1 Iran Lilıklfllinin ve bu arazi bütün
~Jel'dj e .\rıkaradun ~ehrimize dö- lüğünün dcv~ımlı surC'lte ih.1.1.!l ıne·ı

~I{, tır r. Netıce üd gwıde anlaşl· j zu~~ degildu-._ Bu~u fevkalade 
l l'olt . . . halı':l ıcabatı yerme gctırıldiktcn son. 
~ '1ıı ç ı\Lı ŞÜKıÜ NE DiYOR?. ra, Ingiliz ve Sovyeı hukılmet'. d kıt'
t ~Ulc.rq ~llk Mütehas.sıs.ı Doktor B. al.arını derhal ,eerı almayı taahh::t et

vlvli bu hususta. demi~ti.r ~ nı4;lerdir. 
~ ~~~<>--~~ 

\ ' 1 ı"'••a hastalığın.ın bu f ;ulle 
">ı-ııuıa:•dı.:. Hatta bu çocuk ı~ın 

lı i!ıııı · hkat tedavinın kat'! ola
< ı.. ~., 0~0Yledlm, Hatıl boGınaca

."lt •u n Çocukları bazan kor
t) ~vı ederler!.• 

.., "nııupınarda 
' lf;ırı. g 

1 
( 1 iııcı SJhlteden Devam.) 

)~ '4r. ;•rek ıı:eeeyi açıkta geçir

~' ~ k•t~ saban """' 7,30 cı.a Af-
~ 4.itrııı ı:ı_ hU1usi trenle Dumlupı

:, •• ~. 13
1
1:

1 
saat ll,30 d• Afyon Va

'· ~""' ' oglu tarafından çok be-
>•on ;"lukıa merasım a~ 
~ ""'• 'ôı-t aüa;nden ıonra bır çok ı 
~~ bıı1 ;ılt•nın;~. kahraman ordu
l ,,1• nilı• bir geçit resrni7le me
\ ;~ loıeeı;/•t verilmiş1ır. Btı)'iilt 
~ · l ~h.;;.· llaıveıuıeı, Veltlletler, 

>, ~biy.,,1 geı Halk Partisi, Be
'I.. . '"'•• ,,. •neı DırekorJi><no Kı-
~ ·~ ~ı.ı -o-ı 
\, llj 1 lia.s," a~u"!-1~· ordu harp ma-

' ı.l •n &vn ı.rlıg1 ve Vilayetler ta ... 
..,~. " 'ltu, <lerUen çelenkler abfd"7e 

~ .~~"' .ı\t • ı. htıe Yon Beledl,yOiı taı:a.fm-
·~ 11 iıl't.ıl( t~_~n. .gelen tlıl'y'etler şe.

1 •ab ır Zl)"afet verilecektir .. 

t b 1 meraslm 
't (l i . 
l~ .. ncı Sahifeden Devam) 

ij ~ir ~e l<l ull(:rın yaptı~ bil.. 
tut . rn re· ·1 . ı · ·~ . Ôğ! snu e nihayet bu -
~•Ierindeden sonra ve gece 

... it e .. 
'Ilı €ece U rnusamereler ve • 

• ıı} ta., 1 Skı.idar Hava Ku -
, . "'<l •• ınd i'•t,' lla1,;1rk~n Kızkulesi par. 
'<11ı. l\tjan F oy Havta Krumu 
~lı l'tıor .,, loryada zengin mü

lt.ı Sa• 'erılecektir t l'itt ua, ık. . . 
tı.~(a, U~oı-inıde mcrasım sırasında 
q~ llıı~ d muht<-!ıf tayyare 

~lil{ a uçrnuştur. 

il(· Çekmecede 
~ t"""~ı 1 e" Yandı 
ti A.ı t Jltrl!: B 

·ı.ı.ı.h;i hg!h l..fLk .. elcnıecede çı-
~- ..ıı Ut et dl' ftüseyın j 

ev y J.UJ 1 UJ.·. 

Alman-Sovyet 
harbine bir bakış 
Alm:ın tebliğleri, donanma \.'C hava 

ktt'alarının çok kuvvetli tahkim edil. 
kıt'alarını.n ç.,>k kuvvetle Lahklfn edil
mış olan Tallin şelırİnı :::a ı'\gu~~ta 
zaptettiklerinl bildlrmekh .. odir. Binler
ce esir ahnmlj, altı sahil batarya.51 ve 
sayısız harp ınalzeme.sl iğtinam edil
mi~tir. 

Lin1anda harp matzemesı yüldu 19 
naklıye gemisi, bic muhrip ve d~g:er 
dokuz harp gemisi baUrılm1şlır. Birin
ci sınıf Kirof kruvazörü, bir ınuhrig 
ve diger beş harp eemi.::;.;. -ağır hasara 
ugraUlmıştır. 

F'm!Andlya körte.ınde de 13 bhı 
tonlu.k üç Sovyet vapuru batırılmış
tır. 

Almanlar lll!oskova - Leniıtgrad 
ıim=dıter hatUnı ıeçmtı;lerdir. 

Macar kaynakları CenL..i>l nn,.eper. 
de Sovyet ordusunun nehrin öte tara
fına atılclıg_ını ve mı.ittefı.k kuvvetlerin 
nehri bazı yerlerinden :eçliklerini bil
dirmektedir. 

Stokholmden gelen haberlere &ö
re ise, Şimalde Fin kuvvetleri, Rus.. 
laı- lara!ınden ate:;e verilen Vipuri 
şehrine girmişlerdir. Fakat bu haber 
henüz Fin kaynaklarından teyit edil~ 
memiştir. Yanan şehlrdeki :ılevler 
Lappemaot.a şchrınden &örülmektedir. 

Alm0;,n kayn~kl:.rı, SıJvyetler1n ıner. 
kez cephesinde §a~ırtmaca hücumlar
da bulunduklarını bildiriyorlar. Bu 
hücumlar muvaUak;yet.sizliğe uğrat1I
mı.şb r. Bu bölgenın bir yerinde hucu
ma kalkan üç Sovyet şüvari bOhığü. 
müten1erkiz ateş içine alınarak im
ha edilmt.-.tir. 

Sovyet kaynaklarını göre, Dnyeper 
bı.tajının berh•l\·a edilıne:Şl üzerine, 
nehrin iki tarııftndaki geniş t;ah.ılar 
su h~inde kaln11ştır. Bu vaziyet, Al
manlara OUçlükler ihdas ettiği gibi, 
Budiyeni ordularına da vakit kaz.an. 
dırmıştlr. 

Merkezde General Keınyef"in iler
leme h.areketr devam etmektedir. Ruş. 
lar burada Almanların ikinci mtidafa.J 
h.J.tlaruı.a gıı·nıİilerdil'. 

Fiirugi Hanın 
beyanatının 

tam metni 
Tahran. 30 (A.A.) - Yeni İran ka

binesinin iş başına geçmesi munase
bctiyle Başvekil Fun:.ıG,i Ha.n'ın beya
natının tam metnini derced1yoruz: 
Şehinşah Hazretleri yeni kabinenin 

teşkiline beni memur ettiler. Yeni ka
bine bundan evvelki kabineler tara
fından Meclise arwlunan ıslahat ve 
terakkiyat programlannın tatblkatı.. 

na devanı edecektir. 
Yeni kabine ecnebi de.vletlerle ve ) 

husu.siyle ko~u.lanmızla iyi mOnase
beUer teminine fevkalade gayret ede
cektir. Bu münasebetle yüksek MecH ... 
sin ittil.llına şunu arzetmek isterim: İ
ran milleti ve hükümeti samimi ola
rak sulh ve sükünu arzu eylemekte
dir. 

İngiliz ve Rus hükün1etleri tarafın
dan alın.:ı.n tedblrlerle memleketin 
sulh ve sükünu bozulduğu şu sıralar

da Şeb.in.şah Hazretleri, Meclisin bil
diği vcchile sarsılmaz sulh sevl '- 1k 

gaycJerini tals:ip ederek mahza bey. 
hude kan dökülmen1C'st, lğtişaşlara 
meydan verlln1c1nesi ve memlekette 

süklınun t~üsü için ınukavemet ha. 
reketlerinden iı;tln;ıp cdilmcslni ve i . 
ran ordularının ate!> k~melerini irade 
buyurm~lardır 

Eevaı baştan h şa 
barap olllu 

Londra, 30 (A.A.) - D. N. B. nin 
bildirditine göre, Revall (Tallin) iş
gal eden Alman k1t'aları tamamiyle 
harap bir şehre girnu~lerdir. 

Sovyet Rusyada 
ve lngilterede 

memnuniyet 
Londra, 30 (A.A.) - .B. B. C.> f

rand:ı İngiliz ve Sovyet ordularına 
karşı mukavemetin durdurulması .ka· 
rarından İngiliz ve So\.-7et gazeteleri 
memnuniyete bahsetmektedir. Alınan 

kararlar cidd1 surelle tatbik edildiği 
takdirde, İranın emniyetine karşı olan 
Mihver projelerini durdurmıya matuf 

MUttefik harekatı daha ziyade kolay. 
laş:mış olacaktır. 

Amerlka a vergiler 
Vaşıngton 30 (A.A.) - Ayan 

Meclisi bütçe encümeıu Amerika 
hazinesine \'ergilerden müte,·ellit 
üç milyar altı yüz yetmiş ikr mil.. 

yon dört yüz bin dolarlık bir irat 
temınini istihdaf eden kanun 

layihasını kabul ve tasvip eyle
miştir. 

İtalya harp gemisi 
yaptlramıyor 

Nevyork 30 (A.A.) - Nevyork 
bahıi mahfillerinde alınan ha _ 

berlere göre, malzerM! zayiatı 
dolayısile İtalya hükumeti hali.. 1 
hazırda tezgahta bulunan otuz j 
beşer bin tonluk İmpere ve Roma 
Zırh!ılarınıı! in;aatını tatile mc.e
bur kalmıştır. 
\ ~~-.. -3 .... • • .... -.,.... .. • 

Büyük bir hırsızhk 
( l ınci Sahliedt.:,1 Devam) 

metle gece bekçilcı·i ... ~~hmet llyas ve 
Alldlr. Bunlar ba:ıcn1ala1·ın bulunduğu 
kontrol daires!nln ta\'3n penceresin

den akşamları basn1a~arı aşag1yn atıp 
kaçmn~lardır. Bır ;ıebeke halinde ça. 
l.ışan hlrsl1.lann Burdur ve İz.mirde de 
elleri olduğu anla::;ılmış, İzınirde ça
lınm1~ basınaları satan btr Jnani!atura 
tüccarı tutulınuşlul'. 

Hır,.11.lar bi.l:1maıları muşambalar 
içinde 40 ıxırti halinde trenle Burdu ... 
ra sevkedecek1e-ri zan1an yakalaımuş. 
lardlr. h.LıkinL.~ ve iki bek<,·l tevkif o
lwımuıtardır~ Tahkikat derinleşUril. 
rnekt.edi r. 

Bülent Hamdi ERİM 

Dört ballkçı d eni
ze d öküldü ! 

Balık avlamak üzere .-anda.Ha Ba· 
!attan İstinyeye gilınc-kte olan Mus.. 
tata, Ahmet, HU5eylıı, Şe>. ki &Sminde 
dört balıkçı Arna\'utköy Akıntı Blır
nuou yedekte olarak geı;erlerkl.!n ip 
kopmuş ve sandal su'-4rl.A sürUk!enır

ken elektrik kablosuna. takılarak dev
rilınişir. YL·ll~enlcr denile dökulen 
balıkçıları kurtarn1ışlardır. 

Tüne! fişleri 
Tünel seferlerinin tatil edHmesi 

üzerine ellerinde Tünel fişi veya 
abonman kartı bulun.anların bu 
fiş ve kartlarının Tramvay İda.. 
resi hareket dairesinrn p~·a,·a 

tahvil olunmasına başlanmıştır. 

DOGUM 
Gazetemiz Operatörl~rinden B. 

l\.'lehınet Enün Kanturkün bu SJbah 
bir erkek çocugu dünyaya gelmiştir. 
Ahm~t Zafer tenniye edile-n ya\'runun 
an:l. babasuu tehr k. eder ve yavruya 
uzun ömLU'ler dılecız.. 

Pehlevi ve Meş
het şehirleri de 

işgal edildi 
Moskova 30 (A.A.) - İranda 

ileri hareketlerine devam eaen 
Sovyet kıt'aları cuma günü Mih
rabad, Pehlevi ve Meşhed şehir. 
!erini işgal etmişlerdir. 

Kermanşahın 
müdafaası 
Almanlara 

verilmiş imiş! 

lngiliz ev Rus kuv
vetleri ileri hareket
lerine devam ediyor 

Lon<ira 30 (Radyo) - Sim -
13.daki İngiliz umumi karargfilu 
şu tebliği neşretmiştir: 

Kermanşaht aki İran kuvvet -
!eri kumandanı, İngilizlere bir 
murahhas göndererek şehrin tah

liye ve teslimi için kendisine pa. 
zartesi gününe kadar mühlet ve. 
rilmesini istemiştir. Fakat Ker -
rnanşah müdafaasını Almanların 

idare etmekte bulunduğu öğre -
nildiğinden İngiliz kumandam 
Kermanşahın derhal tahliye ve 

teslimi hususunda ısrar eylem~ 
tir. 

Cenupta Hint kıtaatı Karen 
nehrinın her iki sahilinden Ah. 
vaz üzerine yürüyorlar. 
İranda yjyecek kıtlığı bulunJu. 

ğu anlaşıldığından o taraflara 
buğday gönderilmesi için tertıbat 
alınmış'. ır. 

Londra 30 (A.A.) - B. B. C. 
Sovyet kıt'aları Tahranın şimali 

şarkisinde ve Hazer denizi sahi. 
tinde kain olan limanı ve Tebriz 
şehrinin 100 kilometre cenubu 
şarkisinde bulunan bir kasaba
yı işgal etmiştir. İngiliz ve Sov
yet ordularının yakında iltisak 
peyda etmeleri bekleniyor. 

Odesa bll4 muka
vemet ediyor 

Moskova, 30 (A.A.) - <B. B. c,. 
Cenup mmtakastnda Dnyeper barajt· 

nın bt!!rhava edilmesi, nehrin her Od 
tarafını sellerin kaplamasına sebeo oL 

muşur. Bu barajın tahribi, Aln1anlann J 
Dnyeper üz.erinde köprü başı kurma. ' 
tc~bbüslerini ziyadcsilc güçle~tirıniş-

tir. Diğer taraftan Budlyeni ordusWla 
müdafaa hatlarUlı tak\·lyeye vakit bı
rakacaktır. 

Odesa eıan mukavemet etmekte ve 
yapılan hücuır,lar ağır zayiata ınal e
dilmekt&.tlr. 

Şin1alde Leningrad bölgesinde Al
manlar son iki günde pek az veyahut 
biç bir ile1'1en1e kaydcdememislerdir. 

Yakın Şarkta bir 
Amerikı:nı heyeti 
Vaşington. ~O (A.A.) - Harbiye 

Nazırı. Amerikalı zabit ve havııclla

rından mürekkep bir e-rupun, Afrika, 
Yakın Şark ve Akdeniz harp saha.la. 
rını ziyaret edeccgini bildirmi~ti['. 

Hey'et buralJrda İngilterenin tayyare 
ve buna ınütcalllk meı>elelerini tetkİk 
edecektir. 

•f, ~ -· • ... 

Yeni incir ve iaüm pİytUQaı 
İncir ve üzüm piyasası bugün.. 

!erde açılacaktır. Piyasa açılma
dığı halde bazı firmalar şimdiden 
is:ihsal mıntakalarında mübaya. 
ata başlamışlardır. Bu sene fi _ 
atların çok iyi olacağı tahmin 

edilmektedir. Mal az fakat ka • 
!ite çok yüksektir. 

Yeni bir bavagazı 
lacıaıı daba oldu 
Bakırköyünde Saktzağa sokağında 

62 nunıarah e\-de oturan 36 y~uıda 
Ra ;r h;ı,·ugazl ile zehirlenn1iştlr. 

----<>---
Dolanda m ı
ı emlekelerı 

Ho!andanın Amerikada Güyan, 
Antil 1:iJları. Okyanusta Cava, 

Madora •dalan vardır. Bu ada _ 
!arda bu:unan nüfus 43 milyon. 
dur. So:.ıatra adasının sathi me. 
sahası 421,00J kılomelre murab
baıdır. Nüfusu 6 milyondur. Bali, 

Lumbok ada!dnnda 2 milyon nü.. 
fus vadır. Hclanda müstem -
lekeler iııın uı'1umi nüfusu 63 mil.. 
yondur. 

Kurtuluşumu
zun 19 uncu 
yıl dönümü 

(Başmakaleden DevamJ 
cenubunda 50 ve şarkında ~O, 30 
kilomclre imı.:dadında bulunan 
müstahkem cephelerini, dü~ür • 
dük ve mağ!Up olan düşman or. 
dusu, kunyi külliJesini, 30 Ağus· 
tosa kadar Aslıhanlar civarındto 

ihata ettik. 30 Ağustosda icra et. 
üğimiz muharelaıc neticesinde 
(Buna Başkumandan muharebe _ 
si ünvanı verilmiştir.) düşman 

kovayi asliyesini imha ve csu et... 
tik. Demek ki tasavvur ettiğimiz 
neticei kat'iye, beş günde ıılın -
mıştır .• 

İşte bugün kurtuluş mücadele. 
mizin sonuncu safhasını teşkil e. 
den bu büyük zaferle on doku -
zuncu yıldönümünü idrak et -
mekteyiz. 

İnönü, Sakarya, Dumlupınar: 

İşte kurtuluş mücadelemizin üç 
nıcrhal~i. İnönünden evvel , mü
cadelemiz muntazam a(,;,kcri leŞ

kiliHtan ziyade çete hareketleri -
ne inhisar ediyordu. Esasen düş· 
man buna güvenerek aziz vata -

nımızın harimine girmeğo cesa .. 
ret etmişti. Bugün etrafına top -
!andığımız İsmet İnönünün me -
saisi neticesinde n1untazam as .. 
kerl teşkilat kuruldu. Ve bunun 
ilk mes'~d neticesi de birinci İn
önü zaferi olmuştur. tnönii zare.. 
ri. ikinci Viyana muhasarasını ta· 
kip eden bozgundan sonra ilk şü
mullü Tiirk zaferidir. Ebedi Se • 
fimiz İnönii za(e-ini kazanan İs • 
n1et İnöniine, yalnız düşmanı de
ğil, Türkün makus taliini :V"ndi. 
ğini bildirdiği zaman, bunu mu • 
rad etmişti. İnönü muharebesi 
kazanılınca,-a karlar ~,.,.r mua -
hedesinin tatbiki mümkün görü· 
nüyordu. Esasen düşman bu 
muahedeyi tatlıik etmek içindir 
ki kendisini İnönüııe kadar J!e -
tiren harekAta giri~mişti. İnönü 
zaferi üzerine dii~n1anlarım·z 

Sevr muahedesin1n tatbik edi 
lemiyeccğini anladtlar. Ve nlua .. 
hedeyi tadil etmek üzere Lon · 
orada bir konferans toplandı. 
Bu, 23 Nisan 1920 tarihinde An -
karada kurulan milli d-vletin bir 
beynelmilel konfcran•a ilk defa 
olara1< istirakini t""1in etti. Fakat 
Londrada müzakertler devam e
derken, düşman milli kuvvetle • 
rin imhasını istihdaf eden yeni 
bir hamle i~in ha:nrlanmakta idi. 
Na"11 ki btı hami,. Martın sonla
l'Jna doğru pp)(li V,.. bunun netL 
""sinde de ikinci İniinl zaferi ka. 
EBntldı. 

Türk Kurtuluş hareketini boi:'
makta " r giistt'ren dü~man da
ha biiyük hazırlıklardan sonra 
1921 senesi yazında daha büvük 
bir hamle yaptı. Bu hamle .ı;;s • 
maıu Sakaryaya katlar ıretirmiŞ

ti. S.,k:wrva ılüşn1an1n iltt,.JPrPhil .. 
dij!'i t'R ileri h•d ohttı"ltlf 011 al· 
tmcı asrın sonlarına doğru Viva. 
na Tiirk ilt'rlemesinin Pn ileri 
haddini kskil ettiği J!ibi. Sakar -
ya da geri1en1cnin hudurlunu leş. 
kil etmiştir. Tarihin en uzun mtı· 
b~rl'hrl,.rinrfrn J.irini teskil eden 
~.,\-arvı n11·1~~r~hesinden ~onra 

dü~m?n. F k'ı;:~t-İr • Afvon lıatt'
na fe1:-il.-1i "''P hıu.,iin on dokuzun. 
f"'T ,...ı..fP"iitttHr•i li!r-1< etti(jimiz 
hH~ iit( .,,fpr Ü7ıı>rirıPıf;r iri Ana • 

dol1u1::-n t~f1":1mil~ :-tıfdı. İnönü 
zafPrinin c;İyacti n~ticesi Londra 
konfer~nsı. Sakarynnın netjcesi. 
cenup hudutlarunızı tayin eden 
Ankara itilafı ve Dunılupınarın 

neticesi de Lozan olmuştur. Yeni 
Türkiye bu askeri ve siyasi zafer. 
ler üzerine kurulmuştur. 

Kurtuluşumuzun on dokuzuncu 
yıldönümünü idrak ederken için.. 
de bulunduğwnuz şartlar, bu sa -
vaşın ve bu zaferin şüınulünü ge. 
nişletmekte ve manasını derin -
leştirınektedir. Türkiye bugün et. 
rafı harp deaizilc çevrilmiş bir 
sulh ve müaalemet adası vazıye • 
!indedir. 

Türkler bu mes'ud vaziyetleri.. 
11i evvela bundan on dokuz sene 

' tv\'el kazandıkları büyük zafere 
ve ikinci olarak da ondan sonra 
yakın uzak her devlete telkin et. 
meye muvaffak oldukları itimad 
ve hürmete borçludurlar. Dunılu. 
pınar zaferile uzun bir mizi tas.. 
fıye edildi ve gerek milli haya · 
tımızda ve gerek beynelmilel mii... 
nasebetlerimizde )·eni bir sahife 
açıldı. Türk milletine yeni bir 
hayat veren bu zaferi Atatürke 
borçluyuz. Bu mutlu günün yıl -
dönümünü idrak ettiğimiz günde 
Türk milleti yaşasın diye canla -
nru veren arlı şehitlerimizi ve 
Atatürküıı aziz hatırasını minnet. 
le anmak her Türk için bir vicdan 
borcudur. 

30 AQUSTOS 
( 1 :.:n.ci Sahifeden Devam> 

dediler. Para olacak, ordu ola
cak ve bu millet istiklalini kur
taracaktır, dedinı.• 

Büyük taarruzdan evvel. gö. 
rüşleri derin olm1yan kim~eler 
bizim ve Yunanlıların vaziye • 
imi bilselerdi, mutlaka bize: 
•Sakın taarruz etmeyin, biraz 
daha kuvvctlcnin ~eklinde 
tavsiyede bulunurlardı. Zira 
Yun::.ıılılar, asker, silah ve 
malzcme<:e bizden üstün idiler. 
Fakat Başkumandanın iradesi 
ve dclıiı.sı, Türk ordusunuıı 

yüksek maneviyatı, Yunan or. 
dusunun maddi üstünlüğfuıü 
gölgede bıraktı. 
'Yunanlıların sevkülceyşi iU • 

tünlükleri de vardı. Yunan ceP
hesi Bılecikten Uşağa kadar ya. 
rım çember gibi uzanıyordu ve 
geris nde kuvvet kaydırmağa mii
s;ıit Bilecik - Eskişehir - Afyon • 
Uşak demiryolu vardı. Biz bu 
yarım çemberin dışında ve tuzlu 
çölün balı kenarında bulunuyor. 
duk. Kuvvet kaydırmak çok 
güçtü. 

Yunanlıların Afyonkarahisar, 
Döğer, Eskişehir mıntakalarında 
1., 2. ve 3. kolordularire Uşak 
mıntakasında 1 piyade ve 1 sü
vari fırkası, Bilecikde l piyade 
ve diğer bazı ycr~erde 9 piyade 
a!ayı ceman 15 fırkalık bir ordu
ları vardı. 

Yunanlılar Sakarya harbinden 
sonra müdafaaya geçmişler, bü.. 
tün kış, ilkbahar ve yaz mevs.ım. 
!erinde müteadd:t hatlardan ve 
telörgü manilerinden mürekkep 
dört mevzii taze tahkimat ıle 
takviye etmişlerdi. Vaziyetlerı 
çok sağlamdı. 

Bizim ordumuzun cephesi Af. 
yondan geçen Akarçay ile ilcye 
ayrılmıştı. Bu çayın şimalinde 

2 :nci ordu (3., 2 .. 6. ve 4. kolor -
dularla mürettep süvari fırkası), 
cenubunda l inci ordu (1. kolor
du) bulunuyordu. 5 inci •Üvari 
kolordusu cephe emrınde, Ko
caeli grupu büyük erkanıharbiye 
emrinde idi. Cem'an 18 piyade ve 
5 süvari fırkasına baliğ oluyor
sa da efrat mevcudu. silah ve 
malzeme itibarile bizim firkalar 
Yanan fırka:arından daima azdı. 
Dolgun mevcutlu Yunan fırka -
!arı üslün bulunuyorlardı. 

Ordumuzun tıuırruz pliinı şu 
idi: Ordunun büyük kısmile A.. 
karçay cenubunda toplanmak, 
düşman sağ cenahını ve gerisini 
kuşatarak en tabii ric'at istikame. 
ti olan İzmir demiryolunu kes -
mek ve düşmanı yolsuz mıntaka
ya a' arak imha ermek. 

Bu pl5n basittı, fakat tatbiki 
güçtü. Zira adetçe üstün ve mü>. 
tahkem mc\·zilere yerleşmiş bir 
düşman karpsında ve yolsuz mın
taf:ada ordunun büyük kısmı ce
nuba ve garbe kaydırılacak, bun
dan sonra arazi müşkülatı iktı -
ham edilerek taarruz edilecekti. 
Ev\•eta yürüyüşleri düşmana sez
dirmemek ve çok büyük bir mah
remiyet ve intizamla yapmak ıa
zımdı. Böyle bir taarruz tertıbi 

almak \'e sonra cür'etle taarruz 
<>tmok için siniri çok kuvvetli bir 
kumandana ve yorulmak bilmi -
yen fedakar bir orduya ih:-iyaç 
vardı, Bunların ikisi de mevcuttu: 
Başkumandan Mustafa Kemal 
Ve Türk ONUSU. 

Türk ordusu verilen karar mu
cibince haı ekete geçti. Bir taraf. 
tan yol yaptı, diğer taraftan gece 
yürüyüşlcrile düşmana sezilir -
meden siklet merkezini cenuba 
ve garbe kaydırdı. Bu maksatla 
2 inci ordu emrindeki 4 üncü ve 
2 inci kolordular 1 inci ordu em. 

aldı. 2 inci ordu emrinde yalıuz 
3 üncü ve 6 ıncı kolordular kal.. 
mıştı. Fakat bunlar da siklet r'er
keılerini cenuba kaydırdılar Yıı. 

nanlıların bu m'11ıım har~kctlcr
den zerre kadar l:aberlerı olma.. 
mıştı. Bu güzelim manevraları 

taarruz başladıktan sonra anlıya
bildiler, amma iş işten geçmşiti. 

Türk fırkaları şark:an ve cenup. 
tan düşman cephes!ne ve sağ ce
nahına yapışmış ve süvari kolor. 
dusu da gcris:ne doğru yüTü -
müş'ü. 

20 ağustos sabahı Ankarı•a 

Büyük Millet Mec'iai Fteısi Mus. 
tafa Kemal Paşanın Çankaya · a 
sefirlere ziyafet vcreceğir.d.cn 
bahsediliyordu. Halbuki Ba•ku
madan otomobili~ binerek I n. 
karadan uzaklaŞl"ı. . öğı.eden !:nn• 
ra saat 4 de AkşehTde Garp cep. 
hesi kumandanlığı karargahına 

gelmişti . 
Ertesı akşam üç büyük asker 
Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet 
paşalar b.rkaç gün sonra idare 
edecekleri büyük meydan muha
rebesini görüş: üler ve 26 ağustos 
sabahı harekete geçmeyd karar
laştırdılar. Bu suretle Başkuman· 
danlığın maksat ve niyeti son 
.ine kadar düşmandan gizlenmi~ 
oldu. 

Artık herşey hazırdı. Yalnız 

Garp cephesi kumandanı İsmet 
paşanın taarruz emri kalıyordu. 
Bu emri alan Türk fırkalan ok 
yaydan fırlar gibi ileri atılacak. 
!ar, Yunanlıları her taraf'.an sa -
rıncıya kadar durmadan ilerle -
yecekler ve 30 a~stos imha mu. 
harebesile büyük zaferi temin 
edeceklerdi. 

26 ağustos sabalı.ı taarrnz emri 
mucibince ordumuz taurr;.ıza geç. 
ti. Daha 28 ağus•osta dü;:manın 
Afyonkarah;sar - Eskişehir mev
zii yarılmış!ı. Aradaki demiryolu 
ele geçirilmişti. Fakat asıl gaye 
düşman fırkalarmın imhası idL 
Bunun için Türk fırkaları düş • 
manı önliyerek ve yanlı)•arak ta. 
arruza devam ettiler. Tabii ric'at 
istikameti olan Afyon - Uşak de. 
miryolunu kesmek, düşmanı <i.. 
male doğru sıkıştırmak liızımdı. 

28 ve 29 ağustos günleri piyade 
fırkalarile süvari kolordusu heo 
bu maksat için ilerlediler; 2 inci 
ordu da aarruza geçerek Yunan
lıları şimalden tazyika başladı. 
Bu ~uretle bir çember bükülü • 
yor ve gittikçe daralıyordu. 

30 ağustos Başkumandanlık 
meydan muharebem Yunanlıların 
tam bir rrıağlubiyetile ve imha -
sile net'.celendi. Yunan ordusu • 
nun büyük kısmı kumandanile 
beraber 2 ey!Cılde esir edildi. Ve 
bundan sonra Başkumandanın 
(hedefiniz Akd<'niz) emri üze -
r;ne sıkı bir takip hareketi baş -
!adı. 

30 ağustos zaferi, yurdun düş
mandan temizlenmesi ve T '"'7.an 
suı:nıe hürriyet ve istik.lalinin 
tanınması demekt'r. Atatürk vu
karda yazdığımız sözlerini tuİtu 
ve herkesin ümit kestiği bir an. 
da o böyle bir harika yarattı ş;.,,_ 

di dört başı mamur vat3nımız 
ve aydın hahmiz bir dü ünülür
se, görünüşte basıl olan o söz'e. 
rin ancak dahilerin ağzından dn
yulabileceğine inanılır. A atürk 
hakkında verikr bu kanaat e 
bütün dünya birle~mişfr. B!zi 
hayata yeniden çıkaran büyük 
Ataya ve kahraman ordunıu7a 
bu en büyük sevincli günümüzde 
sevgilerimızi ve minnetlerunizi 
sunuyoruz. 

MEVLOT 
rine verildi.. 18, l9 ve 20 ağustos Ba:r Naı:mi Topçu oğlu Eşi Bayan 
gecelerinde hareketlerine devam Şükran Topçuotlu nıhuna yarınki Pa-
ederek kendilerine verilen cephe zar günü 6ğle namazını müteakip Val-
klsımlarına geldiler. 5 inci süvari de Camiinde MevJQt kıraat olunaca-

itından dMt ve akrabalarla arzu buvu ... 
kolordusu Sultan dağlarını aşa - ran zevatın teşrifleri rica olu~ur. 
rak 25 ağustosta Sandıklı ovasına Son Telgraf Hey'ctl Tertibiye 
indi ve cephe yakininde tertibat Şefi: ORHAN 

~~~~~~~~ 

r ZAFER BAYRAMI ŞEllEFİNl!: 

L A L 1 nin müstesna mevsim programı 
, 

Bugun 2 Büyük Film B:rden: 

TT~k~~N!! T ~~ 111 DAN~~~ l~İ~ERİ 
,.~ a Şişli Çocuk Esirceme Kurumu menfaatinde ~"\ 

~ Kı}'metli B A YA N s A F ,. y E nin de ~ 
~~ un'atkıinmız iştirakile ~~ 

! 

SUAIJIYE PLAJ GAZiNOSUNDA f: 
30 Ağustos Cumartesi Akşamı ~: 

~~ saat 20 den 3 e kadar . 
~~Varyete nunıaralarile gayet Zengin programlı müstesna bir~ 
~ müsamere tertip edilmiştir. Fiallere zam yoktur. ~ 

Avdet için motör teınia edilmiştir. 



Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 99--' 
Ya<an: Francu Machard Çeviren: lskender F. SERTELLl 

Ben hayatta 
tesadüf lerlc 

hep beni bedbaht eden 
karşılaşmış insanım 

- ."dam ~en ele. Ölı..iı ıukadderse, 
t,l.Jt'rır g;deı·u.:m. Zaten d~yada bu 
U Jkko.ır•dau lıa,,ka blı· d.kıJı 1.&ı..,ın1 yok 

J\t: olur~a olsun, in~i:ill dW1ya.)·a 
l k<:ıc tt.11r. 

lJU.kkaı.cı sOzumu k~t.. 
_ L\et .. 0 1 b;.um Vi.ktor Hügo'nun 

!.O.tudur: •insan bir kere ClUKd.I. SiJru• 
ncrck ı.e ol~a. ya~m;.yı Lercih el'.> 
der. 

- Dc.ğru d~c.:,.l nıi7. 

- l-iiylı-.. Benım LAZ.iı.rımda b ir k11-
Uıa kıymetı oım!.}'"1l bir sozdur bu. 
UtCmi.J, Eilrunmı)'e ter\;.h ede-im. 

- Yı...k c.ıının! Bu k~~i<ıır umitsiz ol
ma! Bak. şuroı.da işlek \>ır dUıkkclnm 
\-~r. M Uşterilerlıl de tOlllnuş, Günün 
b i.rmde zencin olur vt wnulnuyan sa
o. tleUere kavuŞurııwı! a Wm ~kispl
rın de bır söLti. Vllrdlr~ cllayat!'bir t'C)k 
lc"adü!~erle ın~ru bedb"1ht etUti ka
thır nıcs'ut t e edebifu!.> 

- Btlkl do&rudur amma .• B en ha
)t:a.tı.J, hep, b~ı bedbaht eden L.es..dW 
ltrle k.arşıla~um. Gençlıgimde evliy
dim .• Karunln bıyanetin1 yakaladım .. 
Ayrıldık. Ondan iionra butun iş.lcı·im 
tt:rs gittı . Halft da ı.ers gıtmekte. i,te 
tıır .nisali: Bu .:ece bır kadınla geZJni
ve gıdeceklim .. Yorıuddn sonra ~arap 
'ıçtnler ı;ok olur. Biraz ! .. zJa para ka-
4anırım hulyasına k: apılar~k. kadın

c ığtza söz vermiştım. B.r frank bı!e 
k .tz.anarnadım .. Bundan sonra ortalık 
•wuıneı bulsa da kork...ıan dııl<J<Iau
nra kimse uıramaz. 

- Bu kadar tlmıtsiz o!ma dtdim )':l. 

Sen. bu akşam randev\Jna göndenuek 
ıc;ı::o bundan sonr:ıki gunleroe iı;cce 
g m şaraba mahbuben 6Cllla e1lı fr-a.nk 
' n., bu gttc- e&:lenebilır mi.sin". 

Ş..:r ptı goz.;c-r.uıı açtı: 

Şarap dll.şk.unu bır ::ıC: ;n oldu
t. n.J şımdl anJadım. Teşe ~Lir ede
ı 1 • Elli frank çok bile. 

\"e kadehın.i tekrar d61durdu· 
- Hu da bendc:n. Haydi içelun. Sen 

i,: k tem ız yurek ve ıy u.ı.k sever b r 
ınsana benı..yo.s'"'11... ).'....zundex; de beı
JJ ycı. 

B rada polis duc! .. üoerı garip 1 
n~gn.eıerle ıagail!l soldan ~a.mıya bd;
ladı. Şarapçı 

I~ mayna olmuş, ck-a • z..abıta 
di.kkfı:.r1ar s;nyal Yeriyeır. 

N(' sin;r:ı!.: bu? .. 
DukkAn.arı:ı a('• mas., herkeı:ın 

ı .> lc· meşgul olması ic,:ir u.r işaret. 

- Çok Al&. O halde c• n ... , a. ı yako-
1'* nış c.ılacak.lar _ 

- JJangi C'anaçan? .. 

- Bu Iac10ı ~-ı .4liyenı .. 
Şarapçı kapıyı yava~ça aı;b ve ke

J:ıt>ngi kaldırt! . 
O Ne?? Soka.k.lar nıoab er &ıbl k.;ua

bobk. 
Blıım pansiyonun yer:nde yeller e

s.ıyor .. 
Bır kaç evle beraber, yntuğım p~n-

siyon da harabeye dönmü~. Biz şarap 
jçerkcn, iniililka benziyen bir ses da
ha duymuştuk.. Demek ki, (Takma 
Bacak) kendıni kurtarn1ak ic;ın bir 
boınba daha atmJ~ .. Pansiyon binasile 
beraber bir kaç ev birden yıkılmış. 

Kendi kendlJne: 
~ Acaba, bu vaziyet karşısında 

ketı;;.ıbıLnJ.ii midir? dedım, yoksa ken
dini, ele verıncmek il,.'.in .feda nu etti? 

Meyhane kapısı önünden e:eçen bir 
yolcuya yav~a sordtun: 

- Yakaladılar mı ?. 

- K imi?! 
- K imi olacak?.. Bon1bay1 a tan 

canavarı .. 
- Belli delil. Enkaz altında lL al-

mıstır diye arıyorlar. 
- Çok yaralı var mı acaba? 
- Yüzden !azla d!yorl :ır .. 
İ«,."'lnde buhmduğlim dükk!ı.n sahibi, 

SOZümde durup durmıyaca.gımı anla
mak içm: 

- IIereün bu sa.tte mi ıeleceksi
niz, Mösyö? 

Dı.ye soruyordu. Ben, cebimden eı-

11 Frangı çıkararak kendisine uzat
tını: 

- Her gün kaça kad~r açıksın? 
- Sekize kadar .• 
- O halde ben, bu tarara ayağım 

dü~ttikçc uğrarıın. 

- Haniya bu tarafta oturduğwıu 

söylemiştin?. 

- Evet.. Fkat, .işim Borsa civarın -

da. • 
Şarapçı elli Frangı aldığı ı~lıı, :Cazla 

bir şey sormadı. Ben de bu sa! kalbb 
sarapçrya : 

- Şundllik Allaha ısmarladık. Di
y<:ıek, dükandan bOkc:ı:ga çıktun. 

Hastane uraba1arı "ızıt" vızır işliyor. 
Enk.az alUndan mtlteı.nt.:ycn yaralı ve 
öli.J. \;.karıyorlardı. ... 

PARİS GAZETELERİNİN 
VERDiCt MALÜ:\IAT 

S<:'n Pol kıl..!es~ vak'asının devamı 
o~n ve ayni gun Oğıedcn sonra atılan 
bomba hfı.dlscs! Parisı \ehel(>ye 'ier
nu~· . 

A ar: gazetele l çaı l gıbi sayf"'
lar lt hemen hemen kaw ıt-n bu \.1k"-
a) '1 hasretm1:,)lertlı, 

ŞC)rapçı di.ıkkiınından c;ıktığıın za-a 
rnan henüz güneş b.ılmamı~U. Has1u 
aro.baJarı enkaz altından tıkarılan ya
raJı, ,-e ôlüleri ta,. nıya yetişemiyor
du. 

Şimdiye kadar tıkan ölülerin sayı
sı <'llıyi, yaralıların da yeki.ınu yüı.u 
geçmışti. İt.taiye nt-frderl enkazı yı
kıyorlar ye denur pohc!lf.'rl kaldırını
y a çah~ıyorlardı. 

Bizım pansiyon da mahvolm~tu. 
Şımdi ner('ye gidecektim?. 
\'ak'a mahallinde tophtnan kaLı

balık arasından bir türlu ayrılamıyor
dum. Bütün end" em ;şu idi: (Takma 
Bacak) ya kurtulduysa:'. 

(Arkası Var) 

' 1 Hediye Kazananlar 1 
Bi :neceml;;.ı d ... gru halıcdenler ara- 1 

sında çekilen kı.ır'a netıces.nde mUku
fat kazana n <ıkuyucularunızı:ı isimle
rıni neşre dc:\'.;ım ediyorı.ız. 

Hf'diyelerin tevzi olun.nasına ç~.r
şamba gününden itibaren ba~lan !a
c-a.k tır. Tevzıat saat 10 - 11 ara!J.Lda. 
:-.. pı!;ıt"aktır. JJ~dıyemıı..n a::tamt iki 
hafta u;erls1nde alınmas.1 mercudur. 
Jo'otcığrat göndcrm.J olanların resJmte
rı haftaya Cuma günli nl'~roluncakUr 

Birer Fotoğraf Albürnu Kazanan
l::ır· ( ı 7 - 26 ıncıya kad<ır) - Çorlu
d.ı Suvari Başçavuşu Cemal kız.ı Se
vine Nu.TUOfilllaniye caddesinde Bo

zact Ali Sinarı mahtumı... B. Abdur
rahman, Kumkapırla Kadırgada Lı
ı:nAn caddesınde ı 26 numc..ralı hanede 

l\I O.ıoren, Beşiktaş 20 ne' Ilkrr.ektep 
5 .ncl JSJnı! tal•belerinden Bayan Ay
da Tezcan , 34 üncü ilkrr.ekti'p A 4 :a
)(·beıerınden .Fevzi Hoin,an, Sarr.atya-

da Ben1i İsma.ı sokak 16 numarada 
Bayan Nezahet, Ariffye ı tasyonu ar
ka~ında 62 nu!T.arada Baytın Nebahet 
Tekgi.ıl, Kargüınrükte Kabakulak so
kağı 26 numarada B. l\1es'ut Söıügu
zeı. EmirgAn 28 inci i1ltmektep 4 ün
cü sını! talebelerinden 33 nurrıarah 
Sevim. Ak.sarayda Ordu caddl'sinde 
393 numarada bukkal B. Ömer Berta 
oğlu Ertekin Berta. 

Bırer Şık l :I Urekkep Kalemi Sapı 
Kzaoanlar: (27 - 36 ıncıya kadar)
Topkapı caddesinde İlk Adım apartı
manında Bayan Süheyla Dint, tlski.ı. 
darda Sultan Tepesinde 61 numaralJ 
hanede B. İlhan Diln1aı;-, Çamhcada 
Alemdağı caddesinde N.:ımazgô.hta 7 
nu n_a:-ada B. Nan1i Ünalan, Bostancı
da h:erenköyiinde Sonbahar sokağın
da 49 numarada B. Ceınit Nadir, Be
şıktaşta K ömür İskelesi Hançıkmazı 
2 nurqarada Servet Aydın. 

(Devaını Yarınk 1 Nüshamızda) 

BAŞ, OiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATi·ZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İubrnda günde 3 kaşe alın a bilir. TAKLİTLERİNDEN SAKIN iNiZ. Her yerde pullu kutuları 

ısrarla istey in iz. 

İstanbul Polis Mekebi Müdürlüğünden : 
Cinsi Keş i! Bedeli 

Lira Kr. 
İlk TemJnatı 

Lira Kr. 
Münakasanın 

.,..arih ve SaaU 

Spar mahallinin inıaıa 3f78 00 260 85 4-9-941 14 

l - Mektel.ılrrıizde açık eksiltme ile yaptırılacak Spor mahallinin keşi! 

bedeliy le ilk teminatı \'e eksiltme &ünü ) Ukarıda ,.azıhdıı. 

2 - Bun a aıt Şarıııanıe ve Kee:ıfnamcyi gOrmek istiyenlerln Yıld ızda Po
lis Mekh:bıne müracaa tları . 

3 :a..:;ı.. Tl'hpl~rln Tnf'zlrftr gunlle- tnnlnat ma'kbuı.Jertyle b irl ikte Beyoglu İs. 
tikl{ı.1 cadde!i Liseler Muhasebeciligi binasında toplana cak Komıryona gelme-
leri. . 

4 - i steklilerin en az (3000) L ira hk bu i~e btnzE'r iş yaptığtna dair Ida. 

relerinden a lmış olduğu vesika lara istinaden İstanbul V i lAyetıne müracaatla 
e}Q;.iltme tarihirıden sE'kiz gün evvel alın m.1$ ehliye t ve 941 yılına ait Ticaret 
Odası vesika1ariyle gelmele ri. (7171) r-- GAUTHIER VIDAL--"\ 

E v İ~lertne mahsus her cins Kumdı içln 

AN I L I N .-.,......, ........ 
HOROZ 

MARKA 
PAKET 

BOYALARI 

Umumi satış 
deposu: 

İstanbul Çiçekpazarı 

sokaiı A1Uparmak 

Han No. 3 - 4 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Haydarpaşa Nürnune Ila .. tancsinin 83 kalem ecz~yı tıbbiye a~·ık ek~iıt-

nıeye konuhnuşl;,ır, 

l - Eksiltme 10.9.941 Çarşamba günü ı;aat 15 de Cağaloğlunrta Sıhhat ve 
iç• maı ~Iuayer':et binasında kurulu koml'<yonda yapılacaktır. 

2 Muharrımen fiat 83 kalem ;ç1n 4244 li.rö. 0-:l kuruştur. 
3 - !\tu\·~ıkk;;ıt temin~!t 318 ı;ca 34 kuruştur. 

4 - istekliler ~artnamf'Slnl her gün koıni$yonda görebilirler. 
5 - isteklıler 1941 yılı Ticaret Odası vcsikasile 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikl r ve bu işe yeter n1uvakkat temJnat m~ıkbuzu \·eya banka n1ektupbiyle 
bellı gun ve ta"':~te koınl:::yona gelmeleri. •7495> 

İstanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 
idaremiz n, k.il \'a-·ıtalarından c5:t No. lu motörbot keı. tnıımesl dahilinde 

tan·,iri açtk eksiltmeye konulmuştur. 
Ek•l~!r.ıe 8/9/941 Pa2::ı t.~:;I saat 15 te Büyük Postane bina~ı kan,: ı..,;ında Va

lide Hanı bncı katında 23 No. lu odadatoplanacak alım, saUm ktıtnU.yonunda 
yapılatakhr. 

Keşif Bedeli • t607l Ura muvakkat teminat •120, lira «53> kuruştur. 

j~teklilerin o1baptaki keşif ve eksilt me şa rtnamesini görmek ve muvakkat 
tc-nıinatJarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezklır Müdi.ırlük idar1 kalem 
lc\azım kısmına eksiltme gün ve saatinde muvakkat tem:nat nıakbuzu ile ko-
mh.yona müracaatları. c7254> 

.. ;.....: .. :'P. ~ İLK - ORTA - LİSE ~" 

:: ~İSTİKLAL LİSESİ ~: 
ı KIZ YA'l'ILI !• 

Göz Yaşları 

DEVREDİLECEK İllTİ:llA BERATI 

• Tıbbf Protez.1er "e bahusus diş Pro
tezleri 1mall usulü> hakkındaki ihtira 
için iktısat Vekaletinden istihsal edil
miş olan 12 Tenımuz 1939 tarlh. ve 
2857 No. lı ihtira beratının ihtiva et

tiği hukuk bu kerre başkasına devir 
veyahııt 1cadı burada mevkii :!iile 
koyn1ak için salfthiyet verileceği tek
lif edilmekte ohnakla bu hususa fazla 
malfırr . .at edinmek istiyenlerin Galata
da, Arslan Han 5 inci kat l - 3 No. 
lara müracaat eylemeleri ııan olwıur. 

r GÜVEN EMLAK~ 
İ5fanbu1un her semtinde her 

keseye elveri.şU saU1ık aparlı_ 

man, han, dilkkA.n, ev, arsa lar 
\'arriır 

Errrllık "f'.tltmrık istiyenleı-- Gü
Yen l::mlfıke müraca.:ılleri menfa
atleri iktizasındandır . 

Galata Bankalar c~ıddesi Bez. 
k ırt jcneral han 2 lncJ kat N. 15 
Tclef•ln' 40672 

ZA \'"İ-Ha;>"darpaıa Lıses!nln l O un
cu f:ınılından almış olduğum 14/2/940 
tarih \·e 3210 !'ayılı tasdiknameyi z(l.
y1 c-ltim. Yenisini al~ıcağıından cskisi
nın hllkn1u )·oktur 

Adrl'S U~kudLır İh nniye n~ahallesi 
<.ılt ~ok:ı.k N 37 Sadettin Gültekin 

DOKTOR 
&alız Cemal 

LOKMAN HEKbl 
DAHİLİYE MÜTEıIASSlSI 

Divanyolu 104 
\1ı•a.ve n t saatl e ri : ~. :, • 6- T el: ~2398 

İstanbu l Dörd üncii İ cra Me 
mnrluğundan : 

nı..r ~4 /2258 

:,; ERKEK "4 ... YATblZ ,: 
~ Talebe kaydı 1c;in hergtin müracaat edilebilir. ~ 

Sehzadebaşı Polis Karakolu arkaı-ı ~"4 

Paraya çevrılme!ii mııkarrer raptiye 
n1~1kinesıııin birinci ac;ık ar1tınna!l 

Beyog1unda Ti.ınel civcırında Zcllit Bi
ı-adcrlcr Şirkclindc l /9/941 tarlhine 
tcı.udüf eden Pazartc::;i gtinü. saat 10 

dan t:ibarcr. yapılacak ve kıymehnin 
yüzde yetırr!"l) beşini bulmadığı tak. 
dirde ikıncl açık :ırttırmaşının_ 5/9/941 [ 
tarihJnc te~adiıf eden Cuma gunU ayni 
mat.cıı 't' f.<.ıaltl· )iıpılacağı ilan olu- , 

1 1 Askerlik işleri 1 
~ .... ~ .......... ... -.-....-.-...,.-.•,.,,,. .. .Jl!lt.....,,.l'!ı...•"-
~~ TELEFON: 22534 • ..., • ..., • .,,,......, • ...,_._•_•-• 

1 

Manifatura Tüccarları Birliğinden: 
B:rligimizır 26 Agu~k. 1941 de yapılması mukurreı olan fc\·~al.3de h~y'etı 

umumiye içtin)aı n i~abı ekferiyet hasıl olmad_ığından t."ılik edilmıştır. Nızam
nan-ıenıiz.in ahktun ına te\·fikan B irligim iz hey'('ti umumiycsi fevk<il:lde olarak 1 

y ine Aşir Efendt Caddesinde Kısmet Hanında 21 No da 3 Eylül 941 Çarşamba 
giınl.ı saat 15 de lttlma.a davet o1wıur. 

Rl'ZNAME: 

l - Birliğimize dahli olmak istiyen kumaşt,·ı tüccarların kabulü. 
2 - İdaı-e Hey'etinde vaki olan münhallere niı.amname mucibince tay in 

olun~n azanın intihaplarının tasdik 
3 - Birlik Statüsüniın baz.ı maddele rin:n t.'.idlli hakkında müzakere ve ka

rar ittıhazı. 

UshU..ıar A .. ter.ıl. ş,;ı)('sindcn. 

Ref~ıh \tlPU'"Un<l.ı Gehiden vefat e
den Oeniı: Gtoiklı U~t Çn\·uş Nasip A
lınin calrsi olup g(·rck Ü: hüclarda Se
l iım~ız c:addesır.d<· 857 sayıda \·e ge
rekse Alemd<ır Moll:ı. AH)"·ülfenari rna. 
halle5i Tilrlıc sol{o:tk 20 ı-nyıda gö...,ter
miş oldugu H•<.ımetg[ıhlarda bulunmı

yan nilesınin nı. aş ml,aınclcsi y;;ıpıl
rnak üzere derhal şubeye ınilraca<ıtlan 
lüzumu ll.ln olunur. 

1(-

Be:yoğlu \"erl. AskC'rlik Şube~inden: 
l\.fı.iKtllef 'fc..bip ·yuLba~ı Ahmet oğ. 

1BULMAcAt GÜzeİ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• •----------· .-----·=--
--.. ---·- - --. -----

• • Soldan Sağo ; 

l - İranda bir şehir, edat, 2 -
Kansızlık, yok luk, 3 - Kedinin sesi, 
Alan, 4 - Mey\·a, a dam, 5 - Kadın 
isn1i, 6 - Tasdik, gündüz değil, 7 -
U1.ağa. işaret, istiha verir, 8 - Yazın 
ara nan yer, 9 - Emmek, iplik sarı 

lır, 10 - İ.tida, boy değil. 

Yukarıdan AşaÇ:tya~ 

1 - Kahramanlık, su, 2 - İnilti, a
Za)net, 3 - Ara. nota, 4. -. Teslim e
dııen şey, 5 - . Odamu:ın -dört yanı, 
gökyüzü, 6 - lnhisa r İdaresinin sat
tığı şeylen:len1 7 - İnsan, kadın h ü 
kümdar, 8 - B üyük şişe, 9 - Kayıp
tan haber vermek, nota, 10 - İnan
mak, saha. 

Münakalat Vekaleti 

SağlaJ11 
Ve iştahlı! 

E:s=:::=:;;;;;::::~ 

Kullanıyor 1 
--------s~· Çocuklarınızı kiiçüktcıı . 1,~· 

NIN diıı macununu )tuı;. 
DMya, S A N İ N diJ ~';;ıPl 
ile gündP. üç defa dı (.iİr 
lırçalamaJa alıştırıoıı.. ,ı· 

bjiz yetişmelerini teıD'11 

n1 iş olursunuz. 
.,,ı 

Eczanelerle biiJ·iik ıtr•., 
u· mağaza larında bulufl 

. Liman Riyasetinden : 1. 
Arnavutköy Ak!ntı Bumu ile Vanilcöy arasındaki kc.bloy:ı t.anılr ~ç: /) 

ve gündüz beynelmilel kablo işaretlerini taşıyan bir duba Arna\ ıJtJ.;.O ı:J ~ 
Bumuna azan1i 204 metre mesalede bir vargel çelik tel ile bağlı buhı~J 
dan bilümum deniz vc~aitirıi.,n duba ile Arna\"rtköy Akıntı Burtıı.ı 8 

.emeleri ,.e dubaya çaparız vermemele· ·ıan 4lunur. .765""> 

DAVUDOCLU 
SUCUKLAR! ISTANBUL TASCILAR 11'4 T:~ 

'=================================== 

Ali. Doğumu 310 f\.1en ic·krti Nablis Sı 
cll No. (38206). ~ukelld T· bip Yüz
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ONUN 
\'aşıı.nmı§ A ~k ve Mr.cera Hatıraları 

Hayatını Anlatıyorum ! .. 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 69 
Bır san.ye durdu. lç:nı derin 

derın çektı: 

•- Send-eki bu VÜC'Ut , bu yaş 
şimdi bende olsa neler yapar • 
dım neler? .. Delice h:r h arelretle 
e.ıe, mi bıraktı. Kollarımı tuttu: 

•- Sen.n kadar güzel bır kız 
ı terse sade erkekleri değil, ka
d nları bile uşak g:bi kullanır'.• 

1. tıkrah ve hayre'le yüzur.e 
boktığım zaman gozbdıeklerın.n 
c,ı-lenmiş bir k ül ateş; gibi kı -
vılcımlaştığını gördürr Ağzon • 
d.ın sert bir içki kokusu geil) or
c ı. Sarhoşluktan mı, yorgun • 
luktan mı bilmiyorum, göğsü 

inUzamsız hareketlerle kabarıp 

in yordu. Kurtulup kalkmağa 

gayret -ettim. Fakat kollarıma 

s~nlan elleri belim e doğru indi 

ve bir yarasa a( lganlığile vücu
dümü kendıne ~-ekti. Sıcak ne • 
feslerini yüzümde hissettim. Ki
litlenmiş duran dişleri koparıcı 
bir alet g ibi har ekete hazırlanı. 
yordu. 

içimden gelen a cı nefre tl-e ök
seye düşmüş bir kuş heyecanile 
çırpındım . Bütün kuvvetimle 
gayret ederek kollarından kur • 
tuldum. Köşeye kaçtım . Orada 
asabıyetten titreye titreye yü. 
zline haykırdım: 
•- Rica eder im madam ken • 

d.niz-e gelin' .. Ne oluyorsunuz? 
Delirdiniz mi, mecn un m usunuz?• 

Sarhoş ve şuursuz mahlu:< şa
şırmıştı. Gözler indeki vahşi ateş 
sönmüş, şaşkın oir hal gelmişti. 

İkimiz de bir kelime söylemeden 

'bu:bırimize bakıyorduk! ... 
Nihayet ke.nd:ni topladı. Cebri 

bır t(•bessüınle gülümsemeğe 

çıılışarak sacl<·ce. 
•- Ah kiıfir kız!. d<-di ve sıl 

kinıp ayağa ka'karken ilave etti: 
•- Sen şakadan anlamıyor • 

sun .•. • 
Yine yanıma doğru geliyordu. 

Gerı geri çekilerek kaçmağa ha. 
zırlandım. Fakat .çehresin 'n, ba
kışlarının tabiilcştiğini görünce 
geçirdiğ buhranın zail old uğunu 
anlayıp vaz geçtim. O bu na •şa . 

ka• diyordu. Hakikatte şaka de. 
ğil, belki gündüz. ~u sıcakta içı . 

len ıçkinin baıına vurmasının ne
ticesiydi. Sarhoşlukla ne yap -
tığını bilmiyordu. Lakin şimdi 

çabucacık eski u\·sal halini bul. 
muştu. Bahsi biraz evvelki söz. 
!erme getirdi: 

•- Ben senin ablan. annen 
sayılırım k zım. Görgüsi.izlükl" 
bir erkeğe bağlanmış gidiyorsun. 
Amma o sana hiç de layık oldu
ğun derecede bakmıyor .. Bak ne 
üstünde var ne başında . Zengin ı 
birisıni bulsan daha iyi değil mi?. 

Belki daha söyliyecektı. Hızla 
elimi kaldırdım. Susmasını ih:ar 
eden bir işaretle: 

•- Rica ederim madam. Bıra
kın böyle münasebetsiz şeyleL .. 
Benı'll sizden d«rs alınağa ihti • 
yacını yok .. Ne arzu edersem hc:ı . 
sini bana o alır .. Hem çağırın 
Hikmet Beyi artık buraya .... 
HitaUımc••·. ::at'iyet, kindar 

bakışım onu ürkütmüştü. Biizül. 

dü. Çehresini yere eğerek lakay
dane mırıldandı : 

- Ya' .. Demek hepsini sana 
o alır? .. P eki ş.imd .ye kadar ne. 
ye almadı? . 

Hiıla ayni mevzuda ısrar ediµ 
biricık sevgilimi. en güvendi • 

ğim adamı gözümden düşürmek 
istemesi isyan!arımı körükledi. 
Tus ters: 

•- Almadı ise almadı. Size ne? 
dedim. Elbet b un dan sonra alır. 
He m o benim dostum deği l. A n. 
ladının ız mı nşanlım ! ... Biz bir
birimizi seviyoruz. Evlenece • 
ğiz ! . 

.(Arkıuı Var) 
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Hesapları 1941 
Ke;ideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 
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